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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico trata do tema “a (im)penhorabilidade de animais 

domésticos (pets) no processo de execução brasileiro”. Pretende-se, à luz da literatura 

recente e relevante a propósito da situação em tela, analisar, discutir e apresentar os 

principais aspectos teóricos que envolvem a seguinte problemática: os animais 

domésticos, denominados pets, podem ser objetos suscetíveis de penhora, enquanto 

bens móveis, a fim de satisfazerem uma obrigação devida? Nesta senda, a partir do 

método dedutivo de pesquisa e fazendo-se uso da literatura filosófica, assim como 

dos princípios norteadores do processo de execução brasileiro, a presente pesquisa 

possui como objetivo apresentar a constituição da ação de execução pátria, em 

especial, a (im)possibilidade de penhora dos animais domésticos (pets). Para tanto, 

se faz pertinente trazer conceitos filosóficos e construções sociais a fim de possibilitar 

a discussão jurídica sobre a validade e a eficácia da submissão dos pets à penhora, 

partindo da premissa de que os animais de estimação são seres sencientes e que 

possuem vontade de viver, como pressupostos básicos para lhes garantir a 

titularidade de seus direitos para que possam viver dignamente. O art. 835, inciso VII, 

do CPC dispõe sobre a possibilidade de penhora dos semoventes (animais que 

possuem movimentos próprios ou que podem ser movidos). Para tanto, a fim de 

introduzir o leitor a esta problemática, faz-se necessário apresentar, ainda que em 

linhas gerais, no primeiro capítulo desta pesquisa, o instituto da execução presente 

no diploma processual civil. Ainda, para dar o tratamento adequado ao tema, é de 

suma importância apresentar a temática dos direitos dos animais sob o viés filosófico 

e social. Superadas as fases de apresentação do tema presente no primeiro capítulo 

desta pesquisa, o segundo e terceiro capítulos possuem o intento de direcionar o 

pensamento do leitor a fim de instigá-lo à leitura crítica de que os animais não-

humanos — especificamente o tema trata dos animais domésticos (pets) — não são 

coisas, mas sim seres que vivem as emoções tanto quanto os humanos, sendo 

integrantes das famílias brasileiras e, que por esta razão, não podem ser considerados 

enquanto meros objetos que podem ser submetidos à penhora, haja vista o grande 

sofrimento causado tanto no tutor quanto no pet.  

Palavras-chave: Direito dos animais. Execução. Penhora. Pets. Semoventes. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This monographic work deals with the theme “the (im)pledge of domestic animals 

(pets) in the Brazilian execution process”. It is intended, in the light of recent and 

relevant literature on the situation at hand, to analyze, discuss and present the main 

theoretical aspects involving the following problem: domestic animals, called pets, can 

be objects susceptible to attachment, as movable property in order to fulfill a due 

obligation? Along this path, using the deductive research method and making use of 

philosophical literature, as well as the guiding principles of the Brazilian execution 

process, the present research aims to present the constitution of the action of 

homeland execution, in particular, the (im)possibility of attachment of domestic animals 

(pets). For that, it is pertinent to bring philosophical concepts and social constructions 

in order to enable legal discussion about the validity and effectiveness of the 

submission of pets to attachment, based on the premise that pets are sentient beings 

and that they want to live, as basic assumptions to guarantee the ownership of their 

rights so that they can live with dignity. The art. 835, item VII, of CPC provides for the 

possibility of attachment of the semoventes (animals that have their own movements 

or that can be moved). Therefore, in order to introduce the reader to this problem, it is 

necessary to present, albeit in general lines, the enforcement institute presente, in the 

first chapter of this research, in the civil procedural law. Still, in order to give an 

appropriate treatment to the theme, it is extremely important to present the theme of 

animal rights from a philosophical and social perspective. Having overcome the phases 

of presentation of the theme present in the first chapter of this research, the second 

and third chapters bring to the fore the intention of directing the reader's thinking in 

order to instigate him to the critical reading that non-human animals - specifically the 

theme deals with domestic animals (pets) - they are not things, but beings that live 

emotions as much as humans, being members of Brazilian families and, for this 

reason, cannot be considered as mere objects that can be subjected to attachment , 

given the great suffering caused by both the tutor and the pet.  

Keywords: Animal rights. Execution. Garnishment. Pets. Semoventes. 
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1       INTRODUÇÃO 

            

O presente trabalho de pesquisa procura analisar os procedimentos e atos do 

processo de execução brasileiro, atinente à penhora, com o objetivo principal de 

investigar a plausibilidade da impenhorabilidade dos animais domésticos (pets) nas 

ações de execução, através da legislação brasileira e dos argumentos da literatura 

filosófica e da construção social da família brasileira.  

Justifica-se o estudo do presente tema devido ao fato de que o reconhecimento 

do direito dos animais é uma matéria de debate inovadora e urgente, haja vista que 

os arranjos familiares estão diversificados e que muitas famílias brasileiras possuem 

entre seus membros ao menos um pet. Ainda, a matéria não se trata apenas de criar 

ou mudar as leis vigentes, mas também se faz necessária nova reconstrução do 

pensamento social em relação a estes animais, reconhecendo-os como sujeitos de 

direitos. 

Em relação à metodologia aplicada nesta pesquisa, utilizou-se o método 

dedutivo de raciocínio para a construção argumentativa, de modo que a partir de uma 

premissa maior pode-se extrair todas as demais e, por fim, chegar na conclusão.       

Desse modo, será preciso compreender alguns conceitos oriundos da Filosofia 

aos animais não humanos utilizando recursos empregados na ética animal, através 

da tratativa de temas sociais e jurídicos acerca do direito dos animais na legislação 

brasileira. Neste contexto, será examinado o tratamento dado pela doutrina e pela 

jurisprudência ao direito dos animais, demonstrando a viabilidade do afastamento da 

penhora sobre os animais domésticos. 

A penhora de bens é ato executivo de apreensão e depósito aplicado para fins 

de satisfazer o crédito que está sendo objeto da ação de execução. O ato de penhora 

responsabiliza o patrimônio do insolvente, uma vez que o próprio Código de Processo 

Civil (CPC) dispõe que o devedor responde com todos os seus bens, estando estes 

em sua posse, no presente, como dos futuros.  

Diante do objetivo de tornar individual a responsabilidade acerca dos bens do 

devedor, através da penhora, o credor indica tantos bens quanto bastarem para que 

sejam penhorados como forma de proteção e de garantir que seu débito seja 

adimplido. O CPC no rol do seu dispositivo art. 835, apresenta uma lista de ordem 

preferencial de bens suscetíveis à penhora, e entre os bens estão os semoventes 

(animais que possuem movimento próprio) o que caracteriza, por exemplo um animal 
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de estimação (pet) e, por conseguinte, como passíveis de serem penhorados ante a 

uma obrigação não cumprida. 

Partindo-se do pressuposto que se os animais não humanos são seres de 

direitos, que convivem no círculo familiar fazendo parte da família, então percebe-se 

que estes não devem ser considerados e tratados enquanto bens. Os animais de 

estimação diferenciam-se de outros semoventes como o gado, por exemplo, porque 

estes são de utilidade puramente econômica, enquanto os pets que vivem nas 

residências com as famílias não o são. Por essa razão, a impenhorabilidade dos 

animais domésticos (pets) no processo de execução brasileiro pode ser uma 

realidade? 

Mesmo diante de toda legislação esparsa a respeito dos direitos tutelados dos 

animais não humanos, estes ainda recebem o tratamento inadequado e retrógrado do 

código civilista e seu respectivo código de processo, sendo vistos enquanto bens 

semoventes.  

O Diploma Processual Civil em seu art. 835, inciso VII prescreve que os 

semoventes são bens penhoráveis, sem delimitar a quais semoventes a penhora 

incide, deixando ampla a aplicação da norma. 

Por essa razão, é pertinente analisar a viabilidade da delimitação da 

aplicabilidade da penhora e se é possível afastar seus efeitos aos animais de 

estimação (pets). Na mesma linha de raciocínio, é interessante refletir sobre os efeitos 

legais e jurídicos da não incidência da penhora destes animais no ordenamento 

jurídico, partindo-se do pressuposto da admissibilidade de que os animais de 

estimação são sujeitos de direitos e demandam de tutela jurisdicional para que seus 

direitos sejam resguardados. 

A premissa de que os animais de estimação são titulares de direitos, agregada 

à atual composição familiar em que se vive, com cunho plural e eudaimonista, são 

requisitos suficientes para a alegação da impenhorabilidade destes animais, haja vista 

que a sua retirada forçada do lar em que reside resultará em danos irreparáveis pelo 

próprio Direito. 

Os códigos vigentes que versam sobre o tema possuem heranças legislativas e 

executivas dos códigos pretéritos que, eram extremamente utilitaristas envaidecendo 

ainda mais o egocentrismo do homem.  

Contudo, ao passar do tempo, ainda que a relação entre homem e animais de 

estimação seja bastante remota, haja vista todo o processo de domesticação de 
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animais selvagens, percebe-se que a relação de afeto e consideração destes animais 

enquanto membros do bojo familiar são inegáveis.  

Desta forma, a presente pesquisa procura demonstrar que os animais de 

estimação são seres titulares de direitos e, por essa razão, a possibilidade do 

afastamento da penhora frente aos pets, através de pesquisas bibliográficas, 

jurisprudenciais e de eventuais ações judiciais. 

Por conseguinte, a fim de explorar sobre o processo de execução brasileiro e se 

a impenhorabilidade dos pets pode ser uma realidade, o presente trabalho 

bibliográfico apresentará em sua primeira seção o processo de execução e seus atos 

executivos, como é o caso da própria penhora e seus principais efeitos. Além disso 

serão apresentados alguns princípios norteadores do processo de execução para que 

se proceda os trâmites corretos da referida ação. Por derradeiro, a presente seção 

demonstra a ocorrência de excesso de execução e a extinção da ação de execução. 

O segundo capítulo da presente pesquisa apresenta conceitos filosóficos que 

corroboram para a classificação dos animais de estimação enquanto sujeitos de 

direitos, haja vista que estes não podem ser considerados meramente enquanto bens. 

A terceira  e última seção da pesquisa se fundamenta nos conceitos filosóficos 

e de cunho social trabalhados no segundo capítulo em relação à classificação dos 

animais não humanos (pets) enquanto sujeitos de direitos e, por essa razão, a 

possibilidade deles em serem autores de ações judiciais, o que desde já torna viável 

o afastamento da classificação enquanto coisas e, por consequência, uma vez 

admitidos enquanto seres de direitos estes não devem ser passíveis de penhora. 

Dessa forma, ao final, após apresentar ao leitor o processo de execução 

brasileiro e suas especificidades e demonstrar, através de abordagens sociológicas, 

filosóficas e jurídicas, que os animais não podem ser tratados como meras coisas, 

será exposta a conclusão deste trabalho, de que se faz necessário que o ordenamento 

jurídico vigente consagre a impenhorabilidade dos animais de estimação. 
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2 O PROCESSO DE EXECUÇÃO SOB UMA ÓTICA CONSTITUCIONAL E 

HUMANISTA 

 

Neste capítulo, como forma de familiarizar o leitor à temática abordada, 

apresenta-se o processo de execução brasileiro e os princípios basilares que o 

compõem.  Com o intento de facilitar a compreensão de como chegou-se ao modelo 

de execução atual, a abordagem sobre a temática busca respaldo na história das 

relações obrigacionais. 

Esta seção da pesquisa traz questões históricas como método de abordagem 

das práticas de solução dos inadimplementos na cultura dos romanos e como o 

processo de execução aprimorou suas técnicas de satisfazer a obrigação através de 

um processo mais humanista.  

Sendo assim, o objetivo é tentar, com esse modo de enfoque, apresentar e 

demonstrar que os atos executivos e expropriatórios passaram por transformações ao 

longo dos anos, observando os princípios constitucionais consagrados, assim como 

os princípios do próprio processo de execução. 

 

2.1 Processo de execução brasileiro e a indispensabilidade dos títulos 

executivos  

 

As relações jurídicas no direito privado são constituídas por duas ou mais 

pessoas vinculadas pela força compulsória de um instrumento, muitas vezes de 

natureza contratual que outorga poderes (bilaterais) de exigir o cumprimento de uma 

obrigação. 

Nesse contexto, em caso de descumprimento contratual, a parte inocente poderá 

exigir o cumprimento da obrigação pactuada (pacta sunt servanda) em desfavor do 

inadimplente. De modo didático, pode-se pensar nos casos de descumprimento 

contratual de contratos locatícios. Se de um lado o locador está obrigado a entregar o 

imóvel em boas condições de uso ao seu locatário, de outro este deverá cumprir a 

contraprestação devida, sendo uma delas o pagamento em dia do aluguel 

convencionado. 

No exemplo supra, em caso de inadimplência dos aluguéis, o locador poderá, 

em um primeiro momento, notificar seu locatário, por via administrativa, ou então 

realizar um aditivo contratual a fim de renegociar a dívida. Porém, se todas as formas 
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extrajudiciais resultarem infrutíferas, o que poderá fazer o credor a fim de reaver seu 

crédito? Neste caso, o credor poderá procurar o Poder Judiciário, ingressando com 

Ação de Execução de Título Extrajudicial, por força da natureza da ação e do 

instrumento firmado entre as partes. 

Historicamente, o processo de execução passou por muitas fases até chegar no 

procedimento executório que se tem atualmente. Os romanos, antes da consolidação 

estatal, defendiam seus direitos através da força, o que hoje se conhece por “fazer 

justiça pelas próprias mãos”, porém, de modo mais sangrento e possessivo. 

Sendo assim, a defesa da propriedade privada era através da autotutela, ou seja, 

os particulares resolviam seus conflitos sem a intervenção do Estado, através da força 

bruta, sendo ausente neste período um Estado consolidado a fim de dirimir os conflitos 

particulares. 

As medidas coercitivas romanas eram, como já se disse, através da autotutela, 

onde os devedores sofriam diversas injustiças e punições inclusive físicas, pelas quais 

muitas vezes perdiam suas próprias vidas em decorrência de seus inadimplementos. 

Ante o não cumprimento da obrigação, o credor, após a sentença condenatória 

do pretor ou a assunção de dívida do devedor, possuía o procedimento, em parte, 

semelhante ao brasileiro atual1, pois os romanos promoviam o prazo de até 30 (trinta) 

dias para pagamento voluntário. 

 O credor, assumindo a posição de exequente, poderia apossar-se do insolvente 

e praticar violência física caso quisesse, figurando o credor como senhorio e o seu 

devedor como seu escravo, ou seja, o inadimplente passa a ser visto como uma 

mercadoria (coisa) de propriedade de seu credor. 

Ainda, no Direito Romano, para fins de adimplemento dos débitos dos solventes 

aos seus credores, a execução era dirigida contra a pessoa do devedor, como bem 

apresenta Spengler Neto (2011, p. 11): 

 

o Direito de Roma previa duas formas que permitiam ao adimplemento dos 
seus débitos aos seus credores, já iniciado o processo de execução. A 
primeira forma previa a execução dirigida contra a pessoa do devedor, 
permitindo a pena corpórea, com a sua venda (do devedor) ou a sua 
escravização. 

 

 
1 No Processo de Execução Brasileiro o prazo é de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, nos 
casos de condenação por quantia certa, sob a luz do art. 523 do Código de Processo Civil (CPC). 
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A medida extrema de o credor tornar-se proprietário de seu devedor (actio per 

manus imiectio) era habitual e praticada na ação de execução romana, mas só era 

permitida em casos que havia liquidez da dívida e de natureza pecuniária, 

aproximando-se do que hoje se conhece por requisitos necessários para qualquer 

execução, como dispõe o caput do art. 783, do Código de Processo Civil (CPC): “a 

execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, 

líquida e exigível” (BRASIL, 2015, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm). 

Como dito anteriormente, o direito romano caracteriza-se por sua conjuntura 

rígida e violenta contra seus devedores, deste modo, passou de forma gradual da 

autotutela ao procedimento mais humanitário e terceirizado, que é a tutela 

jurisdicional.  

Deste modo, a consolidação estatal trouxe inovações ao processo de execução, 

passando da fase primitiva da execução pessoal à execução patrimonial com atos 

executórios adequados à satisfação do saldo devedor somente ao que for necessário 

para sanar a dívida. Pode-se dizer que ocorreu o fenômeno da humanização do 

processo de execução, uma vez que os procedimentos arcaicos eram rígidos, 

humilhantes e muitas vezes torturantes, inclusive havendo o martírio mental, onde os 

devedores eram submetidos a condições degradantes e, muitas vezes, escravizados 

e torturados até a morte, ante a impossibilidade de quitar ou negociar a dívida. 

 A partir da nova fase de humanização do processo de execução, o insolvente 

deixou de ser considerado uma coisa (res, no latim), onde seu corpo respondia por 

suas dívidas e passou a ser visto como pessoa de direitos, podendo defender-se de 

suas insolvências, sendo reconhecida e aceita a responsabilização patrimonial, 

aproximando-se, assim, do atual processo de execução brasileiro. 

 

2.2    Processo de execução brasileiro na contemporaneidade 

 

O atual processo de execução brasileiro admite que, mesmo em sede de 

execução, as partes façam provas, apesar de, em regra, a produção de provas fazer 

parte da ação de conhecimento. Por esta razão, o processo de execução vigente é 

denominado sincrético, pois faz uso de elementos alheios à execução.  

Nesta seção, para fins de melhor compreensão da metodologia aplicada à ação 

de execução, serão apresentados os atos executivos aplicados pela autoridade 



16 

judicial competente, como é o caso dos atos expropriatórios dos bens pertencentes 

ao patrimônio do devedor. 

Ainda, se faz importante ressaltar que o processo de execução é norteado por 

princípios restritos à sua natureza, assim como princípios constitucionais que são 

comuns a todos os procedimentos. Desta forma, este capítulo apresentará, ainda que 

em linhas gerais, alguns dos princípios aplicados ao processo de execução brasileiro. 

Sabendo-se que a ação de execução começa por impulso da parte interessada, 

é imprescindível, para o nascimento de uma execução, que sejam apresentadas 

dívidas certas, líquidas e exigíveis com força executiva, isto é, o credor, ora 

exequente, deverá apresentar, na petição inicial, título hábil para que se estabeleça a 

execução.  

Os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais. Os primeiros são 

derivados de sentença, enquanto que os extrajudiciais são derivados das relações 

jurídicas entre os particulares. Como os títulos executivos são essenciais para a 

instauração da ação de execução, é pertinente que sejam apresentados alguns 

exemplos destes na presente seção. 

Cumpre-se explorar, ainda que brevemente, uma das principais e corriqueiras 

alegações nos embargos à execução, que é o caso do excesso de execução. O 

excesso ocorre quando o credor extrapola o limite do valor que lhe é realmente devido. 

Entretanto, o ônus da prova é do embargante (devedor) em demonstrar nos autos que 

o exequente está se excedendo.  

Por derradeiro, o presente capítulo expõe sobre a extinção da execução, que 

poderá ocorrer com ou sem resolução de mérito. Alguns exemplos em que ocorre a 

extinção da execução é quando a obrigação é satisfeita, ainda que de outras formas, 

quando o credor desiste do crédito ou ainda, quando ocorre prescrição intercorrente, 

o que será adequadamente exposto no tópico correspondente. 

    

2.2.1 Processo civil sincrético 

 

O processo de execução brasileiro envolve a tríade sujeito ativo, sujeito passivo 

e o objeto, entes formadores da relação jurídica no âmbito obrigacional. As figuras 

credor e devedor representam os polos ativo e passivo, respectivamente, tendo por 

objeto desta obrigação a prestação devida que pode ser na forma de prestação 

pecuniária ou alheia a esta.  
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Deste modo, a prestação pode ser um ato ou um conjunto de atos ou condutas, 

cujas obrigações podem ser classificadas como positivas ou negativas. São exemplos 

de obrigações positivas as prestações de dar e de fazer, como por exemplo em um 

contrato de compra e venda de bem imóvel, em que a obrigação do comprador é a de 

pagar o valor pactuado no contrato e a obrigação do vendedor é a de entregar a coisa, 

no caso, o imóvel vendido.  

Por outro lado, uma obrigação negativa é o ato de se abster de alguma coisa e, 

muitas vezes, aliado ao direito de vizinhança. É muito comum quando os municípios 

ingressam com ações a fim de evitarem que os jovens se aglomerem e escutem 

músicas com sons muito altos em algumas avenidas e regiões das cidades, por 

exemplo. 

Como dito anteriormente, antes de a tutela jurisdicional ser ofertada pelo Estado 

na promoção de resolução de problemas entre os particulares, a autotutela era 

empregada a fim de resolver os conflitos como os mencionados supra.  

Em uma ação de execução, há de um lado um credor, alguém que pretende seja 

satisfeito o seu crédito consubstanciado em um título executivo e, consequentemente, 

seja atendido e, de outro lado, há um devedor que tem uma prestação a ser cumprida, 

ou, nas palavras de Venosa (2017), uma atividade do devedor que deverá ser 

concretizada no mundo físico. No que tange ao direito do credor ser reconhecido e 

declarado, está-se diante de um processo sincrético, que une atos processuais da 

ação de conhecimento com a ação executória, sendo possível às partes fazerem 

provas nos autos do processo de execução, o que antes não era permitido. 

O Código de Processo Civil de 1973 passou, nos últimos vinte e dois anos (de 

1994 até o atual diploma processual civil entrar em vigor), por uma readequação 

quanto ao tratamento das antecipações das tutelas, quais sejam, das tutelas 

específicas, como é o caso das obrigações positivas e negativa, como se observa: 

 

a universalização da antecipação da tutela (caput do art. 273) escancarou de 
maneira explícita os dogmas do processo de conhecimento, relativizando a 
divisão tradicional dos processos (conhecimento, execução, cautelar) e 
consolidando a classificação quinaria das eficácias decisórias. Ora, a decisão 
liminar de uma antecipação de tutela determina o cumprimento, dentro do 
processo de conhecimento, de eficácias mandamentais e executivas, lato 
sensu, situação inadmissível dentro daquele vetusto dogma do binômio 
conhecimento-execução, o qual previa separação e autonomia entre o 
conhecimento e a execução (a sentença condenatória que necessitava de 
execução em processo separado) (FROEHLICH, 2011, p. 95, grifos do autor). 
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Tendo em vista que a autotutela é proibida, os particulares procuram por ajuda 

jurisdicional para verem seus direitos assegurados, seja para cobrar uma prestação, 

seja para se defenderem desta. Nesta senda, diante do leque obrigacional de direitos 

e deveres, há os procedimentos executivos praticados pelo judiciário com o objetivo 

de concretizar o direito subjetivo e potestativo do credor que quer ver a prestação que 

lhe é devida satisfeita. 

Portanto, o procedimento executivo compreende o conjunto de atos praticados 

com o intuito de alcançar a tutela jurisdicional, para que o Estado Juiz auxilie e efetive 

a satisfação do débito devido, ao qual o credor tem, por óbvio, o direito de receber. 

O credor, diante do insucesso de tentativas anteriores de negociação, a fim de 

ver satisfeito seu crédito, mediante tratativas amigáveis (extrajudiciais), não vê outro 

modo de solucionar o conflito a não ser promovendo ação em face do devedor junto 

ao Poder Judiciário. 

O direito potestativo da parte exequente efetiva-se com a obtenção de decisão 

judicial favorável, diante do reconhecimento e declaração de seu direito e a 

condenação em cumprir a prestação devida pelo réu, ou com a detenção de um título 

executivo extrajudicial, com força executória. Esta é a execução forçada, quando não 

ocorre o pagamento ou seu cumprimento voluntário, de sorte que, como ensinam 

Didier Jr. et al. (2019, p. 47), “a execução forçada abrange tanto os títulos executivos 

judiciais em sede de cumprimento de sentença, quanto os títulos executivos 

extrajudiciais”.  

Havia duas formas processuais que viabilizavam a execução de um título, 

conforme a sua natureza, no anterior Código de Processo Civil de 1973. Eram elas: 

(i) a realização de processo autônomo de execução; e (ii) a fase de execução no bojo 

de um processo já existente. O Diploma processual civil anterior limitava os poderes 

do magistrado em exercer atos executivos e, ao mesmo tempo, retardava a satisfação 

da prestação, uma vez que o credor, a fim de ver seu direito adimplido, passava, 

necessariamente, por duas fases executivas, sendo a primeira a sentença para 

reconhecer e declarar seu direito, surgindo então a ideia de sentença condenatória 

que daria ao credor o direito de executar o título que possuía. 

O Código Processual Civil atual traz a ideia de conexão, isto é, de tratar o 

processo de forma sincrética, multifuncional, em que numa ação de conhecimento 

pode-se admitir em seu bojo uma ação de execução e vice-versa.  
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Deste modo, a fim de dar celeridade ao processo, a execução de sentença 

deixou de ser um processo autônomo (como dispunha inicialmente o Código de 

Processo Civil de 1973) e passou a ser uma fase executória no interior dos autos 

processuais em andamento. Embora o atual diploma processual civil traga inovações 

nos ritos processuais, não invalida o procedimento de execução autônomo existente 

para algumas espécies de decisões2, mas esta é uma exceção à regra. 

 

2.2.2 Atos executivos 

 

O processo de execução possui características próprias e inerentes se 

comparado com o procedimento da fase de conhecimento de uma ação.  

No processo de execução, o magistrado deverá estabelecer o nexo de 

causalidade entre a pretensão do autor e a dívida do réu prolatando sentença e 

deferindo atos expropriatórios condicentes com o caso concreto, a fim de que o 

patrimônio a ser penhorado e expropriado seja adequado para satisfazer o direito do 

credor, de tal modo que este ato executivo não seja exagerado a ponto de configurar 

excesso de penhora, prejudicando assim o devedor.  

Por esta razão, o magistrado está incumbido de prestar a jurisdição a fim de 

atender ao direito do credor-autor em receber (vide art. 308, do Código Civil) vestindo-

se de atos executivos com a finalidade de se fazer cumprir a ordem judicial, em 

especial nas ações que versem sobre prestações pecuniárias, conforme reza o art. 

139, IV, do CPC. 

No rito executório, como bem destaca Spengler Neto (2011), o magistrado faz 

uso de atos executivos a fim de atingir o patrimônio do devedor, para que este se sinta 

impelido a pagar sua dívida. Entre os atos, pode-se mencionar os atos de apreensão, 

de transformação, de custódia, de dação em pagamento, de transferência de direitos 

e, por fim, os atos de pressão. 

Os atos de apreensão são atos de constrição instaurados na primeira fase da 

penhora, na qual é realizado a expropriação do bem, ainda que o devedor permaneça 

 
2 Pode-se observar o uso de processo autônomo de execução de sentença para casos tais como: 
sentença penal transitada em julgado, sentença estrangeira homologada pelo STJ e para os casos de 
sentença arbitral. 
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como seu depositário (art. 159, do CPC, cumulado com o art. 840, do mesmo diploma). 

Estes atos recaem sobre bens móveis, imóveis e até mesmo contra os semoventes3.  

Já os atos de transformação caracterizam-se por transformarem a obrigação do 

devedor em sentido ipsis literis, isto é, ocorre o adimplemento da obrigação de modo 

diverso ao pagamento por dinheiro, seja em valor e/ou forma equivalente. Os atos de 

transformação são típicos das obrigações de fazer ou não fazer (arts. 815 e seguintes 

combinados com os arts. 822 e 823, todos do CPC). 

Os atos de custódia podem ser observados em dois momentos, quais sejam, no 

depósito e na prisão cível. Quando o magistrado determina a expropriação do bem do 

devedor, este bem poderá ficar sob custódia do credor, de um terceiro (depositário 

judicial) ou, ainda, sob a responsabilidade do próprio devedor (§2º do art. 840, do 

CPC). O depósito é uma das formas de garantir o bem até o final da fase executória, 

responsabilizando-se, o depositário, por sua preservação, assim como pela entrega 

deste ao depositante (art. 159, do CPC). Nesta senda, também é considerado 

enquanto ato de custódia a única previsão de prisão cível por dívida, ou seja, quando 

derivar de inadimplemento de dívida alimentar, nos termos do art. 911, do CPC 

combinado com o §3º do art. 528, do CPC. 

Ainda, o devedor, doravante denominado executado, poderá entregar coisa 

diversa (pecúnia ou bem/coisa), estando esta penhorada nos autos ou não, com o 

com o objetivo de adimplir a dívida. O ato de entregar coisa alheia a fim de solver a 

dívida, ocorre o ato de dação em pagamento, na forma do art. 356, do CC.  

De forma semelhante, o juiz poderá determinar a transferência de direitos de um 

bem (móvel ou imóvel) em que o devedor é o proprietário registral, para a propriedade 

do credor ou de terceiro adquirente. É semelhante ao que ocorre em uma cessão de 

direitos contratuais, porém, no caso da transformação de direitos, o devedor já é 

proprietário. Difere do ato de dação em pagamento, pelo fato de que a intervenção do 

magistrado ocorre após liquidada a dívida por meio de leilão judicial. Logo, a 

transferência de direitos se concretiza por meio de leilão judicial conforme o inciso II, 

do art. 879, do CPC, transferindo a propriedade para terceiros.  

E, por fim, há os atos de pressão, de maneira que, no CPC em vigor, pode-se 

citar pelo menos dois exemplos em que estes atos ocorrem, quais sejam: (i) a 

cumulação de multa à obrigação principal em decorrência do inadimplemento do 

 
3 De acordo com o diploma processual civil, os semoventes podem ser objeto de penhora. Vide o art. 
835, inciso VII, do CPC. 
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devedor (§1º do art. 523, do CPC); e (ii) a única forma de prisão civil possível no 

Estado brasileiro, decorrente da inadimplência de prestação alimentícia (execução de 

alimentos), consoante arts. 911 e 528, §3º, do CPC.  

Ante o exposto, percebe-se que os atos executivos são de suma importância 

para o sucesso de uma Ação de Execução. Não obstante, gize-se que o magistrado 

poderá combinar dois ou mais atos executivos simultaneamente para fins de 

impulsionamento do feito executório e consequente cumprimento da obrigação. 

 

2.2.3 Dos princípios norteadores do processo de execução 

 

O Direito Processual Civil Brasileiro é regido tanto pelos princípios processuais 

quanto constitucionais, como o da inafastabilidade da jurisdição, estando este explícito 

no art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal Brasileira, não podendo a lei excluir da 

apreciação do Poder Judiciário todo fato que constituir perigo de lesão ou de ameaça 

a direitos. O dispositivo constitucional garante ao cidadão brasileiro nato, ao 

naturalizado e ao estrangeiro a tutela jurisdicional, garantindo-se assim o direito de 

ação. 

Ainda que os princípios do processo executivo possuam aplicabilidade na 

execução, esta possui seus próprios princípios em razão de sua autonomia 

processual. Para fins didáticos e meramente exemplificativos serão apresentados 

alguns destes princípios como é o caso do princípio da nulla executio sine título, da 

menor onerosidade, da patrimonialidade, da utilidade, entre outros, que serão 

elencados na sequência. Destaca-se que tal classificação foi extraída, não 

exclusivamente, mas principalmente, do cotejo das obras de Didier Jr. et al. (2019) e 

Spengler Neto (2011). 

 

2.2.3.1 Princípio nulla executio sine título 

 

O próprio nome sugere que não há execução sem um título com força executiva. 

Tal princípio traz maior segurança jurídica a quem sofre uma ação de execução, pois, 

do contrário, se não fosse tal exigência, seria muito fácil incumbir ao executado uma 

dívida e forçar o seu pagamento. 
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2.2.3.2 Princípio da patrimonialidade 

 

A responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre os bens do devedor e 

não sobre a sua pessoa, salvo em casos de execução de alimentos, que é o único 

caso admitido de prisão civil por dívidas.  

Portanto, o credor possui a garantia de receber o que lhe é devido a partir do 

patrimônio do devedor, seja através de, a princípio, uma averbação premonitória nos 

bens do executado junto aos órgãos de registro, dando visibilidade da tramitação da 

ação a terceiros, seja através do ato executivo de penhora, em momento posterior. 

Sendo assim, o devedor responderá com todos os seus bens (art. 789, CPC), 

salvo os afastados pelo próprio CPC e pela lei de impenhorabilidade (Lei nº 

8.0009/1990). 

O tratamento humanista aplicado ao processo de execução trouxe consigo o 

princípio da responsabilidade patrimonial, consoante art. 789 do CPC, que dispõe que 

toda e qualquer dívida submetida à ação de execução recairá tão somente aos bens 

do devedor ou do terceiro que se responsabiliza pela dívida. Nesse sentido, 

 

a humanização do direito trouxe consigo este princípio, que determina que só 
o patrimônio e, não, a pessoa submete-se à execução. Toda execução é real. 
A humanização do Direito ainda fez com que, mesmo no patrimônio do 
devedor, alguns bens não se submetessem à execução, compondo o 
chamado beneficium competentiae, examinado no item sobre as 
impenhorabilidades (DIDIER JR. et al., 2019, p. 71, grifo dos autores). 

 

Portanto, o princípio da patrimonialidade denota a revolução humanista pelo qual 

o processo de execução passou no sistema processual civil brasileiro, recaindo a 

responsabilidade pela dívida nos bens do devedor e/ou de terceiros junto dele 

responsabilizados, jamais recaindo sobre a pessoa do devedor. 

 

2.2.3.3 Princípio da utilidade 

 

O princípio da utilidade estabelece que os atos executivos devem ter efeitos 

práticos, resultando no cumprimento efetivo da obrigação.  Por esta razão, todo e 

qualquer ato desnecessário que não atender e, por conseguinte, não satisfazer a 

obrigação constituída, deverá ser indeferido (SPENGLER NETO, 2011). 
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No caso da penhora, por exemplo, os bens expropriados deverão, ainda que 

parcialmente, satisfazer a dívida existente. 

 

2.2.3.4 Princípio da menor onerosidade 

 

Consagrado no art. 805 do CPC, o princípio da menor onerosidade é cláusula 

geral protetiva ao executado para que este não sofra abuso de direito do exequente 

(Didier Jr. et al., 2019). 

Tal princípio induz a melhor escolha pelo magistrado sobre o ato executivo a ser 

usado para que a prestação exigida pelo exequente seja satisfeita, mas sem a 

superveniência da onerosidade no patrimônio do executado. Nessa lógica, 

 

o princípio visa impedir a execução desnecessariamente onerosa ao 
executado; ou seja, a execução abusiva. Em vez de enumerar situações em 
que a opção mais gravosa revelar-se-ia injusta, o legislador valeu-se, 
corretamente, de uma cláusula geral para reputar abusivo qualquer 
comportamento do credor que pretender valer-se de meio executivo mais 
oneroso do que outro igualmente idôneo à satisfação do seu crédito (DIDIER 
JR. et al., 2019, p. 82). 

 

Isso não quer dizer que o valor exigido na execução seja reduzido a fim de 

facilitar o cumprimento da obrigação, mas sim consiste em uma proteção ao 

executado, para impedir que o credor lhe exija além do que realmente lhe é devido ou 

empregue medidas muito exageradas para a satisfação de seu crédito, capazes de 

prejudicar demasiadamente o devedor. 

 

2.2.3.5 Princípio da disponibilidade do credor (da desistência do credor) 

 

É direito do credor ingressar com ação a fim de ver seu direito reconhecido e 

declarado, assim como também é seu direito desistir desta a qualquer tempo. Ou seja, 

o credor, doravante denominado exequente, pode dispor da execução ou, ainda, do 

cumprimento de sentença (arts. 771 e 513, ambos do CPC), desistindo da ação ou de 

algum ato executivo já cumprido, como é o caso da penhora, por exemplo. 

A execução tramita para atender a uma vontade do credor, desta forma, é 

compreensível que o Poder Judiciário atenda ao seu desejo. 
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2.2.3.6 Princípio da responsabilização do devedor  

 

O devedor é responsável por todas as custas judiciais e honorários advocatícios, 

ainda que o credor suporte as custas iniciais da demanda a título de antecipação 

destas custas. 

Estes valores são incluídos no cálculo final a ser pago pelo executado (devedor). 

Deste modo, quando o magistrado realiza a penhora de bens para a satisfação da 

prestação do exequente (credor), esta deverá recair sobre o patrimônio do executado 

de tal modo que suporte, além do valor devido ao exequente, a totalidade do ônus 

decorrentes dos pedidos formulados na petição inicial do exequente (SPENGLER 

NETO, 2011). 

Isto é, o executado arcará com o valor da dívida, incidindo sobre ela os encargos 

legais e/ou contratuais (atualização monetária, os juros, multas, etc.), bem como com 

as custas judiciais e os honorários advocatícios do procurador da parte exequente. 

 

2.2.3.7 Princípio da boa-fé processual  

 

O processo de execução é um dos meios mais suscetíveis a comportamentos 

desleais dos exequentes, haja vista as possíveis abusividades e fraudes que esta 

ação pode dar causa (DIDIER JR. et al., 2019). 

Durante a tramitação da ação de execução poderá haver abusos de direito e 

comportamentos não verossímeis, inclusive com atos fraudulentos. A fim de evitar 

esta deslealdade, o princípio da boa-fé processual é de grande relevância. 

 

2.2.3.8 Princípio do contraditório  

 

O princípio do contraditório decorre do devido processo legal, sendo o direito 

constitucional da parte em se manifestar acerca do que lhe é demandado ou imputado. 

No processo de execução, a parte poderá fazer gozo de tal princípio em atos 

como o de acompanhar e saber do andamento do processo em que figura como parte, 

possuindo ainda o direito de fazer provas e de defender-se das decisões, através de 

embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de pré-

executividade, arguição de impenhorabilidade de bens, entre outros meios 

processuais de defesa. 
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2.2.4 Tipos de títulos executivos 

 

O título executivo é documento indispensável à propositura da demanda 

executiva (art. 798, I, “a”, CPC), sendo este requisito de admissibilidade do 

procedimento executivo. A prova constituída do crédito é o pressuposto para que o 

processo seja válido, haja vista que sua ausência pode implicar na inadmissibilidade 

de recebimento da petição inicial, segundo a redação do artigo 320 e parágrafo único 

do CPC.  

Da mesma maneira, é obrigatória a presença do demonstrativo de débito até a 

data da propositura da demanda executiva, fazendo uso de instrumentos de 

atualização de cálculo, contendo as devidas informações, como o índice de 

atualização monetária a ser usado, a taxa de juros e eventual multa, ao se tratar de 

execução por quantia certa, conforme reza o art. 798, I, “b”, do CPC. 

Deste modo, para que a petição receba apreciação de seu mérito, é preciso que 

ela atenda aos requisitos do art. 319 do CPC, assim como é necessário que se 

observe os seguintes requisitos: (i) a apresentação de um título que demonstre o 

direito de uma prestação que seja certa, líquida e exigível (art. 783, CPC) e (ii) que o 

credor afirme que houve inadimplemento pelo executado.  

O título executivo, além de ser meio de prova da existência de um direito, é 

também um documento com eficácia no que tange a demonstração expressa de que 

há relação jurídica entre as partes, salvo execuções injustas4. 

Quanto ao seu tipo, os títulos executivos podem ser judiciais ou extrajudiciais 

(arts. 515 e 784, ambos do CPC), autônomos ou derivados de sentenças. O art. 515 

do CPC dispõe que os títulos executivos judiciais são provenientes de decisões que 

reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou 

de entregar coisa. 

Nesse sentido, toda e qualquer decisão judicial constitui título executivo, como 

bem lecionam Didier Jr. et al. (2019, p. 271): 

 

qualquer decisão judicial – interlocutória, sentença, acórdão e unipessoal em 
tribunal – pode ser título executivo. Essa é a razão pela qual o inciso I do art. 
515 menciona “decisões”, e não “sentença”, como constava do inciso I do art. 
475-N do CPC-1973. A decisão condenatória é o título executivo judicial por 
excelência. Mas não é o único. 

 
4 Execuções que, após a apreciação e análise factual, concluem-se inexigíveis, forjadas e/ou 
inexistentes. 
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Como é possível observar, o título executivo judicial reconhece em juízo uma 

obrigação. Ainda que por meio de decisões interlocutórias, o título executivo se 

constitui, pois a sentença condenatória não é sua única origem. 

Segundo Didier Jr. et al. (2019), são exemplos de título executivo judicial a 

decisão de cunho indenizatório, a de extinção de uma execução provisória, ação de 

alimentos e a consignação em pagamento, a decisão que homologa uma composição 

e o formal ou a certidão de partilha em inventários ou arrolamentos de bens. São 

também exemplos clássicos de título executivo judicial a sentença penal condenatória 

transitada em julgado, a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, entre outros. 

Os títulos executivos extrajudiciais, presentes no rol do art. 784 do CPC, são 

constituídos através de instrumentos particulares, de instrumentos públicos, de títulos 

de crédito, de transações referendadas pelo Ministério Público, entre tantos outros 

que demonstram uma obrigação a ser satisfeita pelo devedor.  

Para que seja possível uma análise completa quanto a estes títulos, será 

discorrido pormenorizadamente acerca dos principais, nos tópicos seguintes. 

 

2.2.4.1 Títulos executivos extrajudiciais (art. 784, CPC)  

 

O rol de títulos executivos que se encontra no art. 784 do CPC é originário do 

instituto do Direito Empresarial (anteriormente chamado de Direito Comercial), cujo 

fluxo mercantil permitia a rápida constituição de crédito através da venda dos produtos 

ofertados pelos comerciantes daquela época. 

O título de crédito é documento hábil que constitui uma dívida e é, portanto, um 

documento probatório de que o débito existe e pode ser exigido. Como bem se 

observa a definição de título por Mamede (2009, p. 3): 

 

título aqui é o documento, a inscrição da materialidade grafada, para o qual 
se usa por sinônimo a expressão papel, remetendo a base física de 
sustentação da inscrição jurídica de um crédito, tanto quanto de um débito. 
Falar-se e, documento, no entanto, não traduz com precisão a questão 
jurídica analisada. O título não é um documento, mas um instrumento 
representativo de crédito. 

 

O título de crédito possui características próprias que são voltadas para a tutela 

executiva. Sua emissão, por si só, já possui força executiva, tornando possível sua 
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exigibilidade, instaurando-se, assim, o processo de execução, tornando o título de 

crédito autônomo para que a dívida seja exigida. Os títulos executivos judiciais ou 

extrajudiciais possuem essa característica da autonomia herdada dos títulos de 

crédito (DIDIER JR. et al., 2019). 

São exemplos de título extrajudicial os instrumentos públicos, os documentos 

particulares assinados por duas testemunhas, o cheque, a nota promissória, as 

debêntures, a duplicata e demais títulos elencados no rol do dispositivo art. 784 do 

CPC.  

O inciso I desse dispositivo indica como sendo títulos executivos extrajudiciais a 

letra de câmbio, a nota promissória, o cheque, a debênture e a duplicata. Importante 

frisar que cada documento cambiário ou derivado deste, possui uma lei autônoma , a 

saber a Lei Federal nº 7.357/1985, que legisla sobre o cheque, o Decreto Federal nº 

2.044/1908, que dispõe sobre a letra de câmbio e as notas promissórias, e a Lei 

Federal nº 5.474/1968, que regra as duplicatas. 

 

2.2.4.1.1 Letra de câmbio 

 

A letra de câmbio é uma ordem de pagamento (do sacador contra o sacado) 

criada pelo saque. Para que a letra de câmbio tenha força executiva é necessário que 

esta seja aceita pelo sacado, isto é, 

 

legitima-se, passivamente, todo aquele que assumiu a obrigação de pagar a 
letra, quer dizer, o aceitante e seus avalistas, designados de obrigados 
principais, bem como aquele que obrigou a pagá-la no caso de o sacado 
deixar de fazê-lo ou recusar o aceite, considerando autônomas essas 
obrigações (WHITAKER, 1950 apud ASSIS, 2007, p. 170). 

 

O aceite do sacado é imprescindível para a constituição do título executivo, pois 

ausente sua concordância, o sacado não está obrigado a cumprir com a obrigação. 

Ainda que protestada a letra de câmbio sem prévio aceite pelo sacado, não se 

estabelece o título executivo extrajudicial e, por conseguinte, não haverá execução. 

 

2.2.4.1.2 Nota promissória 

 

A nota promissória é um título de crédito, subordinada aos requisitos da letra de 

câmbio, em que o emitente promete pagar certo valor ao beneficiário ou de outrem a 
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sua ordem. Ocorre que, para se fundar em título executivo extrajudicial a nota 

promissória deverá atender obrigatoriamente a todos os requisitos legais, sob pena 

de não se tornar possível a execução. 

 

2.2.4.1.3 Duplicata 

 

A duplicata é um título de crédito tipicamente nacional prevista na Lei Federal n° 

5.474/1968, destacando-se por ser título cambial, autônomo e transmissível por 

endosso. A duplicata substitui a fatura assinada, constituindo o título através da 

duplicata da fatura. (DIDIER JR. et al., 2019). Assim, 

 

emitida a fatura e aceita a duplicata, existe título executivo extrajudicial. A 
duplicata aceita é título executivo extrajudicial, independentemente de 
protesto. Se houve aceitação, não é necessário o protesto cambial; já se tem 
título executivo (DIDIER JR. et al., 2019, p. 298). 

  

Inexistindo o aceite (inciso VIII, art. 2º, da referida Lei Federal nº 5.474/1968), a 

duplicata deverá ser encaminhada ao Cartório de Protestos, pois o protesto cambial 

substitui o aceite do comprador/devedor e, somente após o apontamento do título a 

protesto, é que poderá ser proposta ação de execução contra o insolvente. 

 

2.2.4.1.4 Debênture  

 

As debêntures, diferentemente dos demais títulos supramencionados, não são 

títulos de crédito, mas sim títulos emitidos por sociedades anônimas no lugar de 

realização de empréstimos, como bem se observa da doutrina a respeito do instituto:  

 

as debêntures mais se assemelham a um contrato de mútuo ou a valores 
imobiliários, não reunindo características próprias dos títulos de crédito. [...] 
A criação e a emissão das debêntures constituem atos de competência 
privativa da Assembleia Geral, passando a constar de uma escritura de 
emissão, que pode revestir a forma de uma escritura pública ou particular. 
Em tal escritura, não há a identificação, nem a individualização dos titulares 
de crédito, pois nesse momento, as debêntures ainda não foram postas à 
venda, nem negociadas. O credor somente é individualizado depois da 
negociação, quando da emissão dos certificados de debêntures ou da 
inscrição de seu nome no respectivo livro de registros da companhia (DIDIER 
JR. et al., 2019, p. 299). 
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Ainda, as debêntures devem estar nominadas, ou seja, não podem ser emitidas 

sem a designação de um beneficiário, pois não é título a ser descontado ao portador 

e seu endosso é vedado. 

 

2.2.4.1.5 Cheque 

 

Regulado pela Lei Federal nº 7.357/1985, o cheque funda-se em título executivo 

extrajudicial indicado no inciso I do art. 784 do CPC. O cheque é uma ordem de 

pagamento à vista, porém, por costume, ao negociarem, as pessoas determinam uma 

data para apresentar o cheque ao banco, conhecida popularmente pela expressão 

“bom para”. 

Para fins de ajuizamento de ação de execução com fundamento na cártula, é 

necessário que o beneficiário ou seu portador tenha apresentado o cheque na 

instituição financeira e, por não haver previsão de fundos, o cheque não puder ser 

descontado. 

Ocorre que o cheque possui força executiva no prazo de 06 (seis) meses 

contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59, da Lei n° 7.357/1985), 

sendo este de 30 (trinta) dias se da mesma praça ou de 60 (sessenta) dias se em 

lugar diverso da emissão no país de origem ou no exterior (art. 33, da mesma Lei). 

Esgotados esses prazos, a execução não mais será possível, pois o cheque estará 

prescrito (DIDIER JR. et al., 2019). 

 Entretanto, o credor poderá ajuizar ação monitória, com base no enunciado da 

súmula nº 299, STJ: “é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito” 

(BRASIL, 2004, http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf).  

 

2.2.4.1.6 Documento público assinado pelo devedor 

 

Todo e qualquer documento assinado pela autoridade pública constitui-se 

enquanto documento público. Um documento público assinado pelo devedor (por 

exemplo, termo de caução ou confissão de dívida) constitui novas obrigações além 

daquelas pré-existentes. 

O art. 784, inciso II, dispõe que a escritura pública ou outro documento público 

assinado pelo devedor funda-se em título executivo extrajudicial, senão vejamos: 
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documento público tem sentido mais amplo, podendo intervir não só o 
tabelião, como ocorre na escritura pública, mas também um outro oficial ou 
autoridade. Assim, toda escritura pública é documento público, mas o inverso 
não é verdadeiro. Nem todo documento público encerra uma escritura 
pública. A publicização decorre da fé que promana da presença de um 
membro do poder público no ato da constituição do negócio jurídico, podendo 
ser judiciário ou qualquer outro, que tenha qualidade de autoridade pública 
(SHIMURA, 2005 apud DIDIER JR. et al., 2019, p. 301). 

 

Neste sentido, portando o credor um documento público assinado por uma 

autoridade pública, poderá este ajuizar ação de execução, pois tal documento constitui 

título executivo extrajudicial. 

 

2.2.4.1.7 Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas 

 

O inciso III do art. 784 do CPC traz a figura do documento particular assinado 

pelo devedor e por duas testemunhas enquanto título executivo extrajudicial. Qualquer 

documento particular em que se reconheça uma obrigação deverá possuir a 

assinatura do devedor e a de duas testemunhas. 

A assinatura das duas testemunhas é indispensável para que se constitua título 

executivo, pois as testemunhas presenciais ou instrumentárias têm papel importante, 

tanto para que o documento se funde em título executivo, quanto para depor em juízo, 

nos casos em que o devedor oponha embargos à execução por conter algum vício de 

consentimento, por exemplo. Não é admitida assinatura a rogo nos instrumentos 

particulares que almejam se tornarem títulos executivos extrajudiciais (DIDIER JR. et 

al., 2019). 

Porém, nos casos de prestação de serviço, admite-se a assinatura a rogo, como 

destacam Didier Jr. et al. (2019, p. 302): 

 

impõe-se lembrar da ressalva existente quanto ao contrato de prestação de 
serviços. Nesse caso, quando qualquer das partes não souber ler, nem 
escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 
testemunhas. 

 

Destarte, as partes que firmarem instrumentos particulares que aspiram a 

constituir título executivo deverão atender aos seus requisitos, quais sejam, a 

obrigação deverá ser certa, líquida, exigível e o instrumento deverá estar assinado 

pelo devedor e por duas testemunhas. Lembrando que não se faz necessário o 

reconhecimento de firma das partes, mas o procedimento de reconhecimento (por 
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autenticidade ou semelhança) possui fé pública, sendo, portanto, mais uma garantia 

para a execução. 

 

2.2.4.1.8 Contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese, caução ou outro 

direito real de garantia 

 

O inciso V do art. 784 do CPC dispõe que os contratos garantidos por hipoteca, 

penhor, anticrese ou outro direito real, bem como os garantidos por caução são títulos 

executivos extrajudiciais. 

Nos contratos acima, não é necessário que sejam assinados por duas 

testemunhas, bastando a assinatura do devedor, sendo que a obrigação a ser 

executada seja garantida por algum direito real de garantia e, ainda, a obrigação deve 

ser certa, líquida e exigível (DIDIER JR. et al., 2019). 

 

2.2.4.1.9 Outros títulos executivos extrajudiciais elencados no art. 784 do CPC 

 

Além dos títulos referidos nos subtópicos anteriores, o art. 784 do CPC indica 

ainda: a transação referendada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelos 

advogados dos transatores ou ainda por conciliador ou mediador credenciado no 

tribunal; contratos garantidos por caução; contratos de seguro de vida em caso de 

morte; o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios; a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública; o 

crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, 

previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; a  certidão expedida por serventia notarial ou de 

registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por 

ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; e demais títulos a que a lei 

atribua força executiva, não elencados no art. 784 do CPC (BRASIL, 2015). 

Ainda, consoante explanam Didier Jr. et al. (2019), além dos títulos mencionados 

no art. 784 do CPC, há outros títulos esparsos na legislação extravagante, como por 

exemplo: o termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre a parte e o 

Ministério Público; a condenação imposta pelo Tribunal de Contas (art. 71, §3º, da 

CRFB/1988); a certidão emitida pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil 
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(OAB) pela ausência de contribuição à Ordem (art. 46 da Lei nº 8.906/94 – Estatuto 

da OAB); e o contrato escrito de honorários (art. 24 da Lei nº 8.906/1994). 

Ademais, são títulos executivos extrajudiciais as notas rurais de crédito, assim 

como as notas promissórias rurais, a duplicata rural, entre outros. 

 

2.3 Excesso de execução 

 

A ação de execução, uma vez proposta, afeta diretamente o patrimônio do 

devedor e, se for o caso, dos demais responsáveis para que a satisfação do crédito 

seja atendida. 

Entretanto, o exequente deverá utilizar-se do bom senso para não incorrer em 

excesso de penhora e de execução. Assim sendo, há limites para a penhora, devendo 

esta recair tão somente em bens que sejam úteis e necessários para saldar o crédito.  

O art. 917, §2º, do CPC dispõe sobre as hipóteses em que se poderá alegar 

excesso de execução nos embargos, as quais são as seguintes: 

 

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; 
II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; 
III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; 
IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o 
adimplemento da prestação do executado; 
V - o exequente não prova que a condição se realizou. (BRASIL, 2015, 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm) 

 

Em negociações de dívidas bancárias contraídas pelo devedor, há pelo menos 

duas situações em que se cobram excessivamente os acessórios de uma dívida. 

Nesse sentido, 

  

é com base neste dispositivo que podem ser repelidas execuções em que se 
cobram abusivamente alguns acessórios da dívida. É o caso de aplicação de 
dois enunciados da jurisprudência predominante do STJ: Enunciado 30. ‘A 
comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis’. 
Enunciado 287. ‘A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como 
indexador de correção monetária nos contratos bancários’ (DIDIER JR. et al., 
2019, p. 801, grifo dos autores). 

 

Quando não há concordância do valor devido, ante a exigência do exequente 

muito além do valor do título, o executado deverá opor embargos à execução, devendo 

juntar em sua petição a memória de cálculo, indicando o valor que considerar devido. 
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A apresentação do cálculo com os valores controversos aos indicados pelo exequente 

é ônus do devedor, ora embargante (DIDIER JR. et al., 2019). 

 

2.4 Extinção da execução 

 

O procedimento executivo pode ser extinto de duas formas, quais sejam, com ou 

sem resolução de mérito. 

O CPC prescreve em seu art. 924 as possibilidades de extinção da execução, in 

verbis: 

 

Art. 924. Extingue-se a execução quando: 
I - a petição inicial for indeferida; 
II - a obrigação for satisfeita; 
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; 
IV - o exequente renunciar ao crédito; 
V - ocorrer a prescrição intercorrente (BRASIL, 2015, 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm). 

 

Por derradeiro, cumpre-se ressaltar que a extinção da execução se concretiza 

apenas através de sentença, consoante art. 925 do CPC. Ainda, 

 

note, porém que a execução pode processar-se em tribunal; nesse caso, a 
extinção da execução não será resultado de uma sentença, mas de um 
acordão ou de decisão de relator. Trata-se de informação relevante para a 
identificação do recurso cabível apelação, se contra sentença; agravo interno, 
se contra decisão unipessoal em tribunal; recurso especial ou extraordinário, 
se contra acórdão (DIDIER JR. et al., 2019, p. 463). 

 

A execução pode ser extinta de ofício perlo órgão jurisdicional, como se verifica 

na hipótese de extinção da inadmissibilidade do procedimento executivo ou, ainda, 

através da alegação de pagamento ou de reconhecimento da prescrição da dívida. 

Ainda, a execução pode ser extinta se acolhida a defesa do devedor que poderá, entre 

outras medidas, opor embargos ou impugnar o valor e os fundamentos da exordial 

(DIDIER JR. et al., 2019). 

Uma das principais causas de extinção da ação de execução é por meio de 

pagamento do valor devido seja de forma voluntária ou forçada, perfectibilizando a 

satisfação da obrigação. 

 

Esse pagamento pode ser voluntário, como ocorre, por exemplo, nas 
hipóteses i) do art. 826 do CPC (remição da execução), ii) dentro do prazo de 
três dias da citação, nos termos do art. 829, CPC ou iii) no prazo de 15 
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(quinze) dias para cumprimento espontâneo da sentença condenatória, nos 
termos do art. 523 do CPC. O pagamento pode resultar, porém, da execução 
forçada, com a entrega do dinheiro ao credor (resultante da expropriação 
judicial de bens do devedor) ou a adjudicação do bem penhorado pelo credor 
(art. 904 do CPC). A satisfação da obrigação pode ocorrer por ato de terceiro, 
responsável ou não pelo pagamento da dívida — também nesse caso, a 
execução pode extinguir-se (DIDIER JR. et al., 2019, p. 465). 

 

Contudo, há situações como os casos de sub-rogação (art. 778, §1º, IV, do CPC) 

em que embora a obrigação principal seja satisfeita, a execução ainda prossegue. 

Situação nada incomum que ocorre quando há devedores solidários para a mesma 

obrigação. Caso um devedor pague toda a dívida, este poderá seguir com a execução 

para buscar sua quota-parte que é devida por outro devedor (DIDIER JR. et al., 2019). 

Ainda, a extinção do procedimento de execução poderá ser efetivada mediante 

acordos comuns de pagamento que não sejam o dinheiro, mas por outras medidas, 

como é o caso da novação, da dação em pagamento e da compensação. 
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3  O HOMEM E OS ANIMAIS NÃO HUMANOS: UMA RELAÇÃO ÉTICA, 

SOCIAL E JURÍDICA 

 

Ainda que os direitos dos animais não humanos estejam resguardados no artigo 

225, §1º, inciso VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual 

dispõe sobre a ampla proteção ao meio ambiente (flora e fauna), prescrevendo um 

meio equilibrado para que todos os seres vivos possam viver com dignidade, ainda há 

discriminação e ignorância quando o assunto é sobre se os animais de estimação são 

sujeitos de direitos assim como os homens. 

É notório e indubitável que, ainda nos dias de hoje, o homem vive imerso na 

fonte do antropocentrismo, em que ele, acreditando estar no centro do universo, trata 

os demais animais com inferioridade. 

Com o intento de resgatar e analisar a supremacia do antropocentrismo em 

relação aos animais não humanos, faz-se necessário buscar amparo nos conceitos 

sociais e filosóficos, o que será abordado nos tópicos adiante. 

 

3.1 O princípio da igual consideração de interesses 

 

Desde os primórdios tempos o homem vive em uma espécie de dualismo 

cartesiano quando se trata de sua relação com os animais não-humanos. Por um lado, 

o homem trata os (alguns) animais não humanos – pets – como sendo parte integrante 

de sua família, tratando estes como se filhos fossem. Por outro lado, o animal humano 

é um predador natural que caça, pesca, abate e explora os animais não humanos.  

Mas como o homem chegou neste dualismo? Como a pessoa humana decide 

qual animal não humano deve ser seu fiel companheiro e qual deverá morrer para 

satisfazer sua fome e vontade? Para responder tais questões, será preciso se deleitar 

em conceitos sociais e filosóficos. 

Em sua obra Ética Prática, Singer (2002, p. 30) bem explica que os homens são 

iguais perante o princípio da igual consideração de interesses, conforme segue: 

 

[...] ao fazer um discurso ético, devo ir além de um ponto de vista pessoal ou 
grupal, e levar em consideração os interesses de todos os que forem por ele 
afetados. Isso significa que refletimos sobre os interesses, considerados 
simplesmente como interesses, e não como meus interesses [...]. Isso nos 
proporciona um princípio básico de igualdade: o princípio da igual 
consideração dos interesses. 
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O princípio da igual consideração de interesses presente nas obras A Libertação 

Animal (1975) e Ética Prática (1979), ambas de Singer, permite expandir as condutas 

morais aos animais não humanos, ou seja, tal princípio iguala os interesses dos seres 

humanos, mas sem excluir os interesses dos animais não humanos. Desta forma, pela 

aplicação do princípio da igual consideração de interesses a exploração animal (leia-

se, animais não humanos) não se justifica pelo fato destes serem desprovidos da fala 

e, por esta razão, eles não podem ser inferiorizados pelo ser humano. 

Nesse contexto, a tese defensável de que todos os seres humanos são iguais, 

na medida em que os seus interesses recebem o tratamento principiológico ético, não 

pode ser restrita aos animais humanos, necessitando expandi-la aos animais não 

humanos: 

 

em outras palavras, vou sugerir que, tendo aceito o princípio de igualdade 
como uma sólida base moral para as relações com outros seres de nossa 
própria espécie, também somos obrigados a aceitá-la como uma sólida base 
moral para as relações com aqueles que não pertencem à nossa espécie: os 
animais não-humanos (SINGER, 2002, p. 65). 

 

A base argumentativa de proteção ao princípio da igualdade de Peter Singer 

estendido aos animais não humanos, como os pets, é bastante simples e recebe clara 

aplicação de seu princípio da igual consideração de interesses, isto é, o olhar da 

pessoa humana em relação aos demais entes não deve depender de como os demais 

indivíduos são ou das habilidades que estes seres possuem, de tal modo que as 

pequenas diferenças entre um ser (humano ou não) e outro não dá o direito de 

explorá-lo ou de colocar os seus direitos em segundo plano (SINGER, 2002). 

Nessa lógica de pensamento, 

 

a extensão do princípio básico da igualdade de um grupo para outro não 
implica que devamos tratar os dois grupos exatamente da mesma maneira, 
ou que devamos conceder-lhes exatamente os mesmos direitos. O que 
devemos fazer ou não depende da natureza dos membros desses grupos. O 
princípio básico da igualdade não requer tratamento igual ou idêntico, mas 
sim, igual consideração. A igual consideração por seres diferentes pode levar 
a tratamentos e direitos distintos (SINGER, 2004, p. 03-04, grifo do autor). 

 

O princípio de igual consideração de interesses é tema básico na ética e admitido 

por muitos filósofos. Bentham, filósofo utilitarista, admitiu que a aplicação deste 

princípio alcança os direitos dos animais. Destarte, segundo esse autor, 
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talvez chegue o dia em que o restante da criação animal venha a adquirir os 
direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão da 
tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é motivo para 
que um ser humano seja abandonado, irreparavelmente, aos caprichos de 
um torturador. É possível que algum dia se reconheça que o número de 
pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do os sacrum são motivos 
igualmente insuficientes para abandonar um ser sensível ao mesmo destino. 
O que mais deveria traçar a linha insuperável? A faculdade da razão, ou, 
talvez, a capacidade de falar? Mas, para lá de toda comparação possível, um 
cavalo ou um cão adulto são muito mais racionais, além de bem mais 
sociáveis, do que um bebê de um dia, uma semana, ou até mesmo um mês. 
Imaginemos, porém, que as coisas não fossem assim; que importância teria 
tal fato? A questão não é saber se são capazes de raciocinar, ou se 
conseguem falar, mas, sim, se são passíveis de sofrimento (BENTHAM, 
[1823?] apud SINGER, 2002, p. 67, grifo do autor). 

 

O filósofo utilitarista supra trilha o caminho do princípio da igual consideração de 

interesses, apontando a capacidade de sofrimento enquanto característica/requisito 

básico vital para que um ente tenha o direito da igual consideração. Já Singer (2002), 

para fins de comparação, traz o exemplo de uma pedra qualquer ser chutada por um 

menino que está a caminho da escola. Qual interesse em não ser perturbada pelo 

garoto a pedra teria? Nenhum! A pedra é um ente sem animus5 e o fato de ser chutada 

não lhe causa nenhum sofrimento.  

Quando se trata de animais não humanos, está-se diante de seres vitais com 

alma e qualquer alteração pode significar a diferença de seu bem estar, seja através 

do sofrimento ou através de algum estímulo que lhe cause felicidade. Sendo os 

animais não humanos seres sencientes6 e que, de fato, expressam suas emoções, 

então a aplicação do princípio da igual consideração de interesses alcança-os. 

Em sua obra Demanda Ética em Relação aos Animais, Bragantino (2015) 

apresenta o antropocentrismo como grande óbice ao direito dos animais, pois, 

segundo o autor, o homem se considera onipotente e possuidor de tudo o que existe. 

Tal doutrinador tece as seguintes considerações: 

  

apesar dos avanços obtidos na consideração de uma consciência 
animal, a história mostra que a sociedade cristã ocidental, com sua 
visão antropocêntrica do mundo, sempre se arvorou como senhora e 
legítima possuidora de tudo o que há na face da Terra, considerando 
ininterruptamente que a existência se justifica para sua utilização, o que ainda 

se observa atualmente (BRAGANTINO, 2015, p. 39). 
 

 
5 Psiqué é animus, alma para Aristóteles. Seres animados e sencientes. 
6 Animais sencientes são capazes de sentir tudo que lhes rodeia como os sentimentos de angústia, 
de dor, de fome e de felicidade. Os animais não humanos são, de fato, seres sencientes e por esta 
razão, sua classificação enquanto coisa no direito brasileiro deveria ser abolida. 
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A visão antropocentrista do homem o torna ainda mais egoísta, fazendo-o 

praticar condutas desvirtuadas da moralidade e, consequentemente, deixando de lado 

a aplicação prática do princípio da igualdade de interesses inferiorizando os animais 

não humanos apenas por estes não serem de sua espécie, por os considerar como 

sendo menos inteligentes e até mesmo por serem desprovidos de fala. Nesse sentido, 

para Rodrigues (2004, p. 45), 

 

o princípio da igualdade significa que a preocupação do homem para com os 
outros não deve se basear nas características inerentes ao ser, sob pena de 
cometer-se preconceitos infundados. Os interesses dos Animais devem ser 
considerados a fim de fazer jus ao princípio da igual consideração de 
interesses, o qual deve ser definido como um princípio moral básico e 
universal.  

 

O princípio da igualdade de interesses será mais bem compreendido e aceito 

quando o homem entender que estamos falando da mesma classe: a de seres vivos 

e animados que sentem dor, felicidade, prazer e tristeza. Quando o homem está 

enfermo, ele sente dor e esta dor deve ser tratada para a manutenção de sua vida. 

Com os animais não-humanos é a mesma coisa, pois estes também sentem dor, 

tristeza, felicidade e prazer. Nesse sentido, 

 

[...] o sofrimento, o sentimento de dor ou de alegria dos Animais, deve ser 
comparado ao do homem, mesmo porque a dor sentida pelo Animal é tão má 
quanto a sentida pelo homem e o que as diferencia é apenas a quantidade 
de dor. A intensidade e a duração da dor provocarão um maior ou menor 
sofrimento. Se a mesma quantidade de dor for aplicada igualmente aos 
Animais e ao homem, o sofrimento será o mesmo (RODRIGUES, 2004, p. 
45-46). 

 

Quando o homem inferioriza um animal não humano e o explora (tração animal, 

maus tratos, exploração de sua carne, vaquejadas, rodeios e tantas outras formas de 

subordinação), o homem considera que seu interesse é maior, ainda que importe 

egoísmo de sua parte, em relação ao interesse do animal não humano em estado de 

subordinação. Nesse sentido, ao menos ao que se refere à tração animal, maus tratos7 

e atividades “culturais” como a vaquejada e o rodeio, estão sendo refletidas no Direito. 

Quanto à tração de equinos, por exemplo, há legislação orgânica que veda o 

 
7 PL 1.095/2019 - Projeto de Lei aprovado pelo Senado Federal em 09 de setembro de 2020 que altera 
a Lei Nº 9.605/1998, para majorar a pena de infrator que praticar maus tratos a pets (cães e gatos) com 
pena de reclusão de 2 a 5 anos e   proibição de guarda quando praticado ato de abuso, maus-tratos ou 
mutilação contra cães e gatos (BRASIL, 2019, https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/140546). 
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transporte utilizando a força animal que, muitas vezes, é vítima de maus tratos e acaba 

sendo vencido pelo cansaço. 

Ao se instituir o direito dos animais há de se falar de seus pressupostos. Para 

alguns autores, há o dualismo entre as normas jurídicas protetivas em face do hábito 

conservador do antropocentrismo, como se observa: 

 

falar em direitos animais pressupõe o entendimento do duplo sentido do 

termo: a propositura de normas jurídicas que impeça ou minimize o tormento 

ao qual eles são submetidos e a abolição do sistema que permite ao ser 

humano a exploração dos animais como produtos para seu bem-estar. Nesse 

contexto, insere-se debate sobre a consideração de um estatuto ético em 

relação aos animais (BRAGANTINO, 2015, p. 39). 

 

O Direito Positivo, ao disciplinar a sociedade por meio do ordenamento jurídico, 

apropria-se da ética e da moralidade para garantir direitos inerentes ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, como o direito à vida e à liberdade. De modo diverso, 

sob a perspectiva conservadora, a consagração destes direitos não é reservada aos 

animais, visto que os animais ainda são vistos como meros objetos. Sob tal prisma, 

ensina a doutrina: 

 

a visão de que os animais não são sujeitos de direitos, mas meros 
objetos existentes para satisfação do homem, parece justificar-se apenas no 
argumento conservador, em que o debate ético travado não considera os 
animais humanos como sujeitos da ação. Já nos argumentos bem-estaristas 
e, principalmente, no abolicionista, o debate que se trava justamente da 
consideração como sujeitos que os animais deveriam possuir 
(BRAGANTINO, 2002, p. 44). 

 

Nessa ótica, Regan (2006), em seu livro “Jaulas Vazias”, exprime muito bem a 

questão do utilitarismo e do egoísmo do homem, pois  a obra trata da transformação 

da matéria de origem animal em comida, muitas vezes de modo bastante cruel – como 

é o caso da vitela, em que a bezerra é separada de sua mãe logo depois seu 

nascimento, por ser um corte muito claro e macio, mas também em peças do 

vestuário, calçados e bolsas, os animais são transformados ainda em tinta/pigmentos 

utilizados em culinária, instrumentos musicais, matrizes de filhotes e até mesmo em 

artistas, forçando-os a se apresentarem e fazerem o público rir.  

Na verdade, não há nenhuma graça em atividades circenses que exploram 

animais inocentes e faturam às suas custas. Por trás de um urso dançarino na 



40 

prancha, há patas queimadas, má alimentação e estadia, pouco espaço e tortura física 

e psicológica. 

Nesta senda, para a eficaz libertação animal, será preciso um mecanismo de 

conscientização do homem em aceitar que não é ser superior aos demais animais e 

que seu interesse não pode se sobrepor ao de outro, ainda que de espécie distinta da 

dele.  

Dizer que torturar ou retirar a vida de outro animal se justifica em relação ao 

interesse do homem é uma afirmação desastrosa e que precisa ser revista com base 

nos preceitos morais, pois, agindo de forma egocêntrica e egoísta, maltratando os 

animais não humanos, retira-se destes seu maior bem e interesse, que é a vida e a 

oportunidade de a gozarem dignamente e livres. 

 

3.2 Família multiespécie: um nem tão novo tipo de família 

 

Na Idade Média, não era muito possível distinguir o animal não-humano 

selvagem dos domésticos, pois muitas espécies estavam em processo de 

domesticação, que ocorria por questão utilitarista de o homem tirar proveito dos 

animais não-humanos, seja para sua subsistência ou para satisfazer um egoísmo seu.  

Desta forma, um grupo de homens isolava um grupo de animais e, a partir disso, 

inicia-se o processo de domesticação retirando a selvageria daqueles animais não 

humanos e tornando-os mais dóceis e adestrados. Por isso, a palavra doméstico vem 

de domus, que significa casa (FERREIRA; FIORILLO, 2019). 

Nesse sentido, podemos dizer que os animais não humanos, em especial os 

cães e gatos, à medida em que foram sendo domesticados, passaram a fazer parte 

das famílias, proporcionando-lhes sensação de bem estar e de afeto. Como bem 

pontua Ferreira e Fiorillo (2019, p. 08), 

 

[...] observando a história em face de diferentes culturas, resta 
suficientemente evidenciado que os animais de estimação, particularmente 
cães e gatos, sempre guardaram com a pessoas humana, no âmbito do 
espaço doméstico – a domus, a casa- uma relação estruturada no afeto. 

 

Sendo assim, há uma estreita relação de dependência entre o homem e o animal 

não humano. O cachorro por exemplo, é considerado o melhor amigo do homem, 

aquele fiel amigo que está sempre ao seu lado em todos os momentos, sejam estes 
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de alegria ou de tristeza. Por sua vez, os animais não humanos que foram 

domesticados dependem quase que exclusivamente do homem para serem 

alimentados. 

Desta forma, com o estreitamento da relação de afeto e de dependência 

existente entre o homem e os pets, é que agora há discussões jurídicas em relação 

às questões de guarda compartilhada, pensão e visitas, tais como as que ocorrem 

quando um casal se divorcia e possuem um filho incapaz. 

Atualmente, há muitas famílias que incluem os pets como seus membros. Não é 

raro de se observar nas redes sociais as pessoas apresentando seu mais novo amigo 

com frases como “apresento-lhes o mais novo integrante da família” ou, ainda, 

referindo-se as estes como se seus filhos fossem. 

Observa-se, portanto, que o tratamento em relação aos animais domésticos está 

mudando, em que pese o velho conceito e denominação de animais não humanos 

enquanto coisas (res) está sendo deixado de lado para aquelas famílias multiespécie, 

guiadas pelo princípio aristotélico da eudaimonia.  

Lagune e Aguiar (2018), trazem, como as próprias autoras se referem, uma 

louvável passagem sobre a importância e a relação de afeto que os animais não 

humanos têm com o homem. Veja-se o seguinte trecho, ao encontro do entendimento 

das autoras acerca do assunto: 

 

se (muitos) animais são ‘sujeitos sociais’ como nós, então, obviamente, eles 
podem se relacionar conosco como sujeitos, e nós nos relacionarmos com 
eles como sujeitos também. Os animais, grosso modo, têm sentimentos 
semelhantes aos nossos, e isso explica porque tratamos os animais de 
estimação, de companhia ou domesticados do modo como tratamos. [...] 
Como um legítimo membro da família, ele dorme na cama, ouve confidências, 
senta no sofá, assiste TV, joga bola e, não raramente, tem preferência sobre 
os outros familiares (NACONECY, 2006 apud LAGUNE; AGUIAR, 2018, p. 
51). 

 

De fato, a passagem que as autoras trazem é belíssima e reflete muito bem a 

forma como os humanos são tratados e como tratam os amigos peludos de quatro 

patas. Afinal, quem tem um pet em casa, como por exemplo um cachorro, sabe como 

é ser bem recebido após um longo e cansativo dia de trabalho, pois, se para o humano 

se passaram oito horas de labor, para ele foram infinitas horas de saudade. 

Quando há ruptura em uma relação amorosa com a chegada do divórcio, todos 

sofrem, inclusive se o casal possui um pet. Imagine-se o sofrimento da separação, da 

troca de casa e a mudança de quem partirá do lar. Com toda alteração da configuração 
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familiar, além do próprio casal e dos filhos – caso tiverem –, os pets também entram 

em sofrimento, pois o sentimento é de abandono por um membro da amada família. 

Imagine-se um cãozinho muito simpático chamado Zeca. Zeca é considerado 

integrante da família e é muito amado por esta. Ocorre, que por um infortúnio do 

destino, seus pais adotivos se separaram. Zeca adora jogar bola com seu pai humano, 

enquanto que adora passear e receber carinhos de sua mãe humana. O exemplo é 

meramente ilustrativo, porém casos como este acontecem a todo o tempo. Na 

tentativa de resolver o conflito de quem ficará com Zeca, o Direito de Família tem um 

caminho: definir guarda, pensão e visitação, de forma análoga ao que temos como um 

dos principais alicerces do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, o melhor 

interesse da criança.  

É possível de se encontrar julgados sobre o tema de guarda e visitas na 

jurisprudência pátria. A ementa do Recurso Especial (REsp) nº 1713167/SP abaixo, 

julgado em 19/06/2018 pela Quarta Turma do STJ, sob a relatoria do Excelentíssimo 

Ministro Luis Felipe Salomão, traz em seu corpo de texto argumentos semelhantes 

aos de Singer, no tocante ao princípio da igual consideração de interesses. Observe-

se o seu teor:  

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO 
RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO 
ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO 
CASO CONCRETO. 1. Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação 
de que a discussão envolvendo a entidade familiar e o seu animal de 
estimação é menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta 
Corte. Ao contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-
modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo 
ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela 
necessidade de sua preservação como mandamento constitucional (art. 
225, § 1, inciso 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"). 2. O Código 
Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, 
por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de 
pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser 
considerados sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal 
ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não 
pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza 
jurídica. 3. No entanto, os animais de companhia possuem valor 
subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em 
seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade 
privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando 
suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo 
os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à 
propriedade. 4. Por sua vez, a guarda propriamente dita - inerente ao poder 
familiar - instituto, por essência, de direito de família, não pode ser simples 
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e fielmente subvertida para definir o direito dos consortes, por meio do 
enquadramento de seus animais de estimação, notadamente porque é um 
munus exercido no interesse tanto dos pais quanto do filho. Não se trata de 
uma faculdade, e sim de um direito, em que se impõe aos pais a 
observância dos deveres inerentes ao poder familiar. 5. A ordem jurídica 
não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com 
seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter 
como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa 
dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os 
cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela preservação 
e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o âmago de 
sua dignidade. 6. Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, 
possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de 
sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas 
dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. 
7. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em 
relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação 
jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a 
depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria 
evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo 
afetivo com o animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que 
a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria 
demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, 
reconhecendo o seu direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. 
Recurso especial não provido (BRASIL, 2018, www.stj.jus.br, grifos 
próprios). 

 

Ante o exposto, a fim de contornar situações que envolvem analogamente o 

princípio do melhor interesse da criança aplicado a adoção de pets, é preciso estar 

bastante claro que, em casos de divórcio e de abandono do lar, todos os integrantes 

da família sofrem. Desta forma, os interesses do animal de estimação devem ser 

considerados quando o casal e a família tomam decisões. 

Ao realizar a adoção de um pet, é preciso ter senso de responsabilidade e incluir 

o mais novo integrante da família em todo o itinerário da família humana, promovendo-

lhe uma vida digna, longe de perigos e de correntes, e com assistência médica 

veterinária. 

 

3.3 A relação afetiva entre animais humanos e não humanos 

 

Historicamente, a evolução da relação entre os homens e os animais não 

humanos era constituída através da necessidade de os homens serem atendidas por 

aqueles.  O homem explorava — e continua explorando — os animais não humanos 

de todas e as formas (tração animal, alimentação, cosméticos, vestuário, calçados, 

perfumaria) e tantas outras formas de exploração a que estes animais são 

submetidos. 



44 

Os gregos divergiam o modo como pensavam acerca dos animais não humanos. 

Para Aristóteles, tudo obedecia a uma ordem de preordenamento em que tudo que 

havia no mundo era de acordo com a sua utilidade ao mundo natural. Deste modo, do 

ponto de vista aristotélico, os animais não humanos estavam neste mundo para 

atender às necessidades biológicas do homem, como mostra a passagem do §10, 

Capítulo II, da obra “A Política”: 

 

em primeiro lugar, todo ser vivo se compõe de alma e corpo, destinados pela 
natureza, uma a ordenar, outro a obedecer. A natureza deve ser observada 
nos seres que se desenvolveram segundo as suas leis, muito mais que nos 
degenerados. Suponhamos, pois, um homem no qual a marca da natureza 
seja visível — porque eu não falo dos homens corrompidos ou predispostos 
à corrupção, nos quais o corpo governa o espírito, porque são viciados e 
desviados da natureza (ARISTÓTELES, 2009, p. 20). 

 

Portanto, conforme a corrente aristotélica, os animais não humanos não 

passavam de ferramentas animadas (animais de anima – animais com alma), que 

recebiam tratamento tal como os escravos, pois, para o filósofo, os animais não 

humanos não eram providos de emoções, razão, cognição ou quaisquer outros 

atributos humanos (AGUIAR, 2018). 

Em contrapartida, Demócrito de Abdera pregava que os homens deveriam seguir 

e observar mais a natureza, pois esta é a uma escola e aprendemos muito a partir dos 

comportamentos dos animais. Na natureza encontraremos as lindas teias 

remendadas pelas aranhas, a construção de casinhas e ninhos feitos por pássaros. 

Nesse viés, Aguiar (2018, p. 19), traz uma passagem do pensamento de Demócrito: 

 

a relação com os demais animais deve ser vista de uma forma caridosa e 
tolerante, sem que se admita a crueldade, o sofrimento desnecessário e a 
exploração interesseira de animais e plantas. Mas evidentemente, não se 
pode perder de vista que o homem é a medida de todas as coisas, como já 
mencionavam os gregos. 

 

Os povos primitivos como os gregos e os romanos não tinham relação de afeto 

com os animais não humanos, não havia senso de justiça por estes animais. 

Excepcionalmente, nos primórdios tempos, em algumas áreas foi possível constatar 

manifestações de afeto, admiração e até endeusamento, colocando os animais não 

humanos no mesmo nível que os humanos (AGUIAR, 2018, p. 20). 

O estreitar dos laços entre a espécie humana e não humana se deu a partir dos 

séculos XV e XVI, em decorrência da chamada “casa ampla”, época em que 
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começaram os processos de domesticação de animais silvestres. Nesse sentido, 

leciona Aguiar (2018, p. 21): 

 

e nessa época, esse estreitamento de laços fez com que muitos animais 
fossem de fato tratados como indivíduos moralmente responsáveis pelas 
suas condutas, podendo inclusive ocupar o pólo (sic) passivo em processos 
penais em casos que, por exemplo, viessem a provocar a morte de seres 
humanos. Sendo muitas vezes garantido uma espécie, do que hoje é 
cunhado como devido processo legal, os animais tinham direito a defensores 
nos julgamentos em que eram submetidos. 

 

Neste cenário, a domesticação dos animais não humanos se deu em grande 

parte como forma de protegê-los de predadores, assim como a conservação destes 

seria mais fácil se convivessem ao lado dos humanos. Se por um lado os animais 

ofereciam companhia e afeto para os homens, estes, além de carinho recíproco, os 

alimentam e oferecem abrigo: 

 

primeiramente, como dizemos, deve-se reconhecer no animal vivo um duplo 
comando: o do amo e o do magistrado. A alma dirige o corpo, como senhor 
ao escravo. O entendimento governa o instinto, como um juiz aos cidadãos e 
um monarca aos seus súditos. É claro, pois que a obediência do corpo ao 
espírito, da parte efetiva à inteligência e à razão, é coisa útil e conforme com 
a natureza. A igualdade ou direito de governar cada um por sua vez seria 
funesta a ambos. A mesma relação existe entre o homem e os outros animais. 
A natureza foi mais pródiga para com o animal que vive sob o domínio do 
homem do que em relação à fera selvagem; e a todos os animais é útil viver 
sob a dependência do homem. Nela encontram eles a sua segurança 
(ARISTÓTELES, 2009, p. 20). 

 

A ciência por meio da biologia classificou o homem enquanto ente do reino 

animal. Contudo, o homem se destaca dos demais animais, pois ele é o único animal 

capaz de relacionar-se politicamente, de agir racionalmente, de ser capaz de produzir 

e reproduzir coisas, além de ter identidade única através de suas digitais. Mas, ainda 

que o homem pertença ao mesmo reino que os demais animais, ainda se mantém a 

visão antropocêntrica de superioridade deste sobre aqueles. 

No mundo moderno, os laços afetivos entre humanos e os pets (animais 

domésticos) se estreitaram tanto que, de acordo com a pesquisa realizada em 2018 

pelo Instituto Pet Brasil (2019), a estimativa total de animais de estimação no Brasil é 

de 139,3 milhões, sendo deste total 54,2 milhões de cães e 23,9 milhões de gatos. 

Ainda, o brasileiro gasta em média cerca de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) 

mensais para manter seus pets (JORNAL DO COMÉRCIO, 2019). 
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Por derradeiro, cumpre-se ressaltar que os animais domésticos possuem papel 

essencial na vida do homem e cada vez mais suas presenças são percebidas no bojo 

das famílias brasileiras e, seria contraditório afirmar que estes semoventes devem 

continuar sendo considerados enquanto propriedades: 

 

é perceptível o fato da relevância que os animais adquiriram e mantém na 
vida dos homens. Tornou-se bastante evidente que, a concepção dos animais 
como meios para atingir fins humanos, meros objetos ou até mesmo moeda 
de troca, vem sendo suplantada pela concepção de que os animais são, na 
verdade, seres sencientes, capazes de sentir, possuir, despertar afeto e de 
manter vínculos profundos e sofisticados com os humanos (AGUIAR, 2018, 
p. 23). 

 

Diante do exposto, conforme o que aqui foi tratado, percebemos que a relação 

entre o homem e o animal não humano foi se transformando e estreitando-se ao longo 

do tempo. Os animais não humanos devem ser reconhecidos enquanto entes 

sencientes e capazes de demonstrar seus sentimentos de dor, sofrimento, prazer e 

felicidade. Ainda, nada mais justo que seus direitos também sejam reconhecidos. 

 

3.4 A proteção estatal dos direitos dos animais não humanos em face do 

tratamento dado a estes pelo Código Civil e pelo Código de Processo 

Civil  

 

No Brasil, o início da tutela protetiva aos direitos dos animais tem como base a 

prescrição contida no inciso VII, §1º, art. 225, da CF, cujo objetivo do dispositivo é de 

banir a crueldade, de tal modo que o texto constitucional em vigor, considera os 

animais não humanos enquanto sujeitos de direitos, impondo ao Poder Público e à 

coletividade a implementação de políticas públicas para que as medidas protetivas 

aos animais não humanos sejam efetivadas (FERREIRA, 2014). 

Observe-se o que dispõe aludida norma constitucional, in verbis: 

 

CAPÍTULO VI 
DO MEIO AMBIENTE 

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: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético (BRASIL, 1988, 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) 

 

A Carta Magna apresenta novas conquistas com aplicação das normas 

constitucionais ao meio ambiente e, por conseguinte, aos animais não humanos. O 

texto constitucional impõe um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este 

um bem de grande valor e um bem jurídico per se (FERREIRA, 2014). 

O referido artigo estabelece a existência jurídica de um bem que está 

diretamente vinculado à sadia qualidade de vida e de uso comum do povo, mas ao 

mesmo tempo o meio ambiente não é bem particular nem público, conforme Ferreira 

e Fiorillo (2019, p. 63): 

 

esse dispositivo constitucional fixa a existência de uma norma vinculada ao 
mio ambiente ecologicamente equilibrado, reafirmando, ainda, que todos são 
titulares desse direito. Não se reporta a uma pessoa individualmente 
concebida, mas sim a uma coletividade de pessoas indefinidas, o que 
demarca um critério transindividual, em que não se determinam, de forma 
rigorosa, os titulares do direito. 

 

De mesmo modo, entende-se que a proteção dos animais não humanos é 

deduzida do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, isto é, da 

proteção ecológica. 

O histórico das Constituições brasileiras demonstra que o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado advém da Constituição de 1988, com texto mais 

humanista. As constituições de 1824 e de 1891 não dispõe de nenhum tratamento ao 

meio ambiente. Já a constituição de 1934, pela primeira vez aparece o meio ambiente 

em suas normas, porém em caráter de conservação dos recursos econômicos 

(FERREIRA, 2014). 

A Constituição de 1937 legisla pela primeira vez sobre a atividade de caça. Já 

as constituições de 1946 e 1967 mantêm o texto constitucional de 1937 e de 1946 

sem muitas novidades. A Carta Magna de 1967 não trouxe inovações acerca do meio 

ambiente. 

Porém, com a Emenda Constitucional 1/69, pela primeira vez o texto 

constitucional trouxe a palavra “ecológica”, em seu art. 172 (FERREIRA, 2014). O 

grande avanço a respeito dos direitos do meio ambiente e, por consequência, o direito 

dos animais, consta na Constituição Federal de 1988 em seu art. 225, §1º, legislando 
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sobre ser direito de todos à vida sadia oriunda de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Pode-se inferir do art. 225, da Carta Magna, que há uma interligação entre o 

homem e os animais não humanos, uma vez que o próprio dispositivo traz o 

quantificador “todos”, não definindo quem são os titulares desse direito, importando 

esta titularidade a uma coletividade, sendo este direito transindividual: 

 

o bem ambiental é, portanto, um bem essencial à sadia qualidade de vida de 
uso comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa 
dentro dos limites constitucionais. Devemos frisar que uma vida saudável 
reclama a satisfação dos fundamentos democráticos de nossa Constituição 
Federal, entre eles, o da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o 
art. 1º, III. Daí a necessidade de se reforçar no plano constitucional a tutela 
do bem jurídico ambiental (FERREIRA; FIORILLO, 2019, p. 63-64, grifo dos 
autores). 

 

Ainda, os bens são fundamentais à garantia da dignidade da pessoa humana, 

pois ter uma vida saudável é ter uma vida com dignidade (FERREIRA; FIORILLO, 

2019). 

 O Código Civil Brasileiro (CCB), em seu artigo 82, dispõe que os semoventes 

são bens móveis suscetíveis de movimento próprio ou que podem ser removidos por 

força alheia, enquanto que, por sua vez, o Diploma Processual Civil, em seu rol (artigo 

835) trata de bens que podem ser penhorados, prevendo, em seu inciso VII, os 

semoventes como bens suscetíveis de penhora. 

Ora, tanto o CCB quanto o CPC vigente no país tratam, ainda, os animais como 

coisas que constituem o arsenal patrimonial do devedor. Nesse diapasão, sustenta 

Aguiar (2018, p. 23): 

 

parece, portanto, bastante lógico chegarmos a conclusão da situação 
contraditória na qual nos encontrarmos. Como considerar que, (pela 
literalidade do termo) bens sujeitos de movimento próprio possuem direito a 
não serem explorados, submetidos aos maus tratos? De primeiro plano já se 
vê que bens eles não são. Como ignorar as recorrentes jurisprudências que 
condenam as práticas de descaso e maus tratos com os animais? Se fosse o 
mero mal uso de determinado bem, não haveria tanto repúdio? Como explicar 
que por, não exageradamente, milhares de animais ao redor do mundo são 
considerados como verdadeiros membros das famílias que nutrem com os 
mesmos uma relação de amor e afeto? Como desconsiderar o surgimento de 
cada vez mais Associações Civis que defendem veementemente os direitos 
dos animais? 

 

A passagem supra leva à compreensão da ideia de que a sociedade está 

mudando sua visão em relação aos animais não humanos. Os direitos dos demais 
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animais estão sendo reconhecidos. Pensar que o homem é superior a estes é pensar 

e agir com altruísmo. 

Ainda, quando se fala em direitos dos animais, há o intento de fazer com que 

pelo menos algumas espécies de animais não humanos, seres que de igual modo ou 

até mais que os homens, necessitam de tutela, e, por não conseguirem lutar pelo 

reconhecimento de seus direitos e garantias, sejam reconhecidos pelo Direito 

enquanto sujeitos (AGUIAR, 2018). 

Buscar pelo reconhecimento dos direitos dos animais não é deixar de lado os 

direitos dos homens. Perseguir as garantias dos animais não humanos e ser sua voz, 

não implica de nenhuma forma o descaso com os humanos. Pelo contrário, tomando 

a premissa que toda vida tem valor e importa, então todos os seres vivos e animados 

devem viver em um ambiente ecologicamente equilibrado e ter uma vida digna.  

Nesse sentido, Aguiar (2018, p. 25) afirma:  

 

ocorre que, como sabemos, sempre há o que solucionar, sempre há conflitos 
para se arrefecer. E mais do que isso, não estamos propondo aqui, suplantar 
ou excluir a prioridade eventualmente dada aos humanos; devemos, contudo, 
não ignorar a necessidade de maior proteção aos animais. A legislação 
protetiva existente não dá conta de atender a vulnerabilidade dos animais. 
Infelizmente, não é incomum tomarmos ciência de casos de maus tratos para 
com os animais, seja através do abandono, do descaso, dos ferimentos e 
mutilações, dos espetáculos ainda mantidos em circos e rodeios, da indústria 
alimentícia e roupas, química e farmacêutica, entre tantas outras instâncias 
em que o animal é explorado como coisa. 

 

Ante o exposto, como negar que os animais não humanos são vulneráveis? 

Como privar o direito de ter uma vida digna e sem sofrimento a estes seres 

sencientes? Estes animais não têm voz e sofrem em silêncio. Por esta razão, a 

sociedade e o poder público devem agir solidariamente para com estes animais 

reconhecendo seus direitos e garantindo-os. 

Muito embora os direitos dos animais estejam garantidos constitucionalmente 

através do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88), o qual dispõe sobre a ampla proteção ao meio ambiente (flora e fauna), 

assim como dispõe sobre os direitos dos animais em legislação esparsa como é o 

caso da Lei dos Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, que dispõe, especificamente, 

quanto aos maus tratos aos animais em seu art. 32, e ainda possuindo a legislação 

brasileira punição para os maus tratos tanto na Lei de Contravenções Penais, em seu 

dispositivo art. 64, quanto na majoração da pena aos crimes de maus tratos, pela 
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recente Lei nº 14.064/2020, que altera a Lei dos Crimes Ambientais e prevê a 

majoração, em seu art. 32, §1º-A, da pena de reclusão para 2 a 5 anos, cumulada 

com multa e proibição de guarda. 

Ante a proteção jurídica esparsa no Direito brasileiro, por que em matéria de 

cumprimento forçado de obrigações ainda há a possibilidade de penhora de animais?  

Deve-se urgentemente perceber que ao contrário do que o Código Civil Brasileiro 

propõe, os animais não humanos não são coisas e, por essa razão, não podem ser 

denominados enquanto bens móveis, haja vista que estes animais são seres vivos, 

animados, dotados de sensibilidade, possuem inteligência, sentem fome, são ainda 

capazes de despertar afeto e correspondê-los, possuem capacidade emocional para 

sentirem emoções, felicidade, prazer, sofrimento e dor. Sabendo-se de tudo isso, 

porque motivo o homem ainda trata os animais não humanos com inferioridade? Por 

qual razão estes seres vivos são tratados enquanto bens? Uma das justificativas para 

esse comportamento desleal do homem é o antropocentrismo enraizado em nosso 

sistema de evolução. 

Para tentar resgatar essa supremacia do antropocentrismo em relação aos 

animais não humanos, será preciso resgatar conceitos sociais e filosóficos. Pois bem. 

A CRFB/88, no caput do artigo 5º, dispõe que todos os homens são iguais perante a 

lei. É claro que se está falando de igualdade legal de que todos têm direito à tutela 

jurisdicional. Mas o fato é que os homens não são todos iguais nem em sentido 

estético nem enquanto senso ético, pois enquanto alguns homens são mais sensíveis 

às questões éticas e, por vezes, polêmicas, outros possuem consciência mais limitada 

aos efeitos destes princípios (SINGER, 2002). 

Parece que a legislação civil brasileira, que repousa no dorso do Código de 

Processo Civil, ainda mantém traços fortes do antropocentrismo, na medida em que, 

apesar de haver tantos bens inanimados no mundo factual que podem ser objetos de 

penhora para fins de saldar a dívida e a obrigação existentes, ainda há a previsão de 

semoventes enquanto bens (coisas) que podem ser indicados à penhora pela parte 

exequente, salvo se estes “bens” não sejam próprios de atividade laboral do devedor 

que é motivo de sua renda para sua subsistência. Ou seja, de um modo ou de outro 

os animais não humanos ainda carregam a herança da exploração do 

antropocentrismo. 

Considerar que os animais não humanos são sujeitos de direitos e, por 

conseguinte, são seres detentores de direitos, implica reconhecer que os debates 
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acerca de quais direitos se estendem aos animais são debates éticos, pois se 

pretende buscar a mediania, o equilíbrio entre o pensamento e a ação do homem. 

Pensar sobre o que é ou não é correto, o que é ou não é bom, são questões 

deontológicas. 

Entretanto, importante se faz ressaltar que não se pode fundamentar o 

reconhecimento de direitos aos animais não humanos, tomando por base a simples 

utilidade destes frente aos interesses dos homens, isso seria voltar aos primórdios 

tempos em que os povos consideravam os animais não humanos como meros objetos 

que existiam apenas para servir aos anseios e vontades do homem. Nesse viés, 

Aguiar (2018, p. 29-30) assevera: 

 

o fato é que na prática, ao falarmos no reconhecimento de direitos aos 
animais, nos deparamos com teorias indiretas que sustentam, em síntese que 
os animais deveriam ter seus direitos com base em interesses dos homens 
antes de tudo, e teorias ditas diretas que se baseiam nos princípios da 
solidariedade (pelo estado pessoal de maior vulnerabilidade, carência de 
direitos), outras pela compaixão, reconhecendo por exemplo que a natureza 
seria um todo independente e harmônico, e cada qual possui sua função e 
valor para justificar a tutela dos animais. 

 

Ainda, para que o reconhecimento dos direitos dos animais não humanos tenha 

eficácia jurídica, é preciso agir com justiça, reconhecendo a urgente necessidade da 

tutela com estes. O que também não pode confundir com o simples agir moralmente, 

agir adequadamente, pois isso também levaria ao erro de o agente estar preocupado 

tão somente com a questão moral e não com a verdadeira necessidade a ser 

suprimida (AGUIAR, 2018).  

A legislação brasileira vem, aos poucos, como já se disse, engatinhando para o 

reconhecimento dos animais não humanos como sujeitos de direitos. Já a bioética, 

vem se apropriando de conceitos morais filosóficos, discute questões polêmicas e de 

suma importância, uma vez que preceitua discussões acerca de dois bens de maior 

importância para qualquer ser vivo, que consistem na vida e na liberdade. 

Tradicionalmente, a sociedade trata, erroneamente, a ideia de que os seres 

humanos se sobrepõem aos demais seres, vangloriando-se de sua racionalidade e, a 

partir dela, justificando o uso e tratamento aos outros seres de forma desigual. Nesse 

desiderato,  

 

cultivamos a ideia de que os seres humanos têm status diferenciado, mais 
elevado, e prerrogativas morais, econômicas e políticas inquestionáveis 
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frente aos demais seres vivos. Estamos convencidos de que podemos fazer 
uso indiscriminado de todas as formas de vida. Julgamos que não temos 
necessidade de apresentar uma justificativa ética para tais ideias, ações e 
propósitos. Essa presunção de superioridade costuma ser expressa na frase 
arrogante: “quem está por cima não tem que dar satisfações a quem está por 
baixo”. Em outras palavras, quem é mais forte, mais poderoso ou mais 
armado convence-se facilmente de que não precisa justificar seus atos, nem 
apresentar argumentos éticos para legitimar o uso que faz da própria 
liberdade (FELIPE, 2003, p. 19, grifo da autora). 

 

A partir do egocentrismo fruto do antropocentrismo ocidental é que o ser humano 

que se empodera por ser considerado o ser racional comete atrocidades contra a 

natureza e trata de forma desigual os que já são, naturalmente, os seres mais 

vulneráveis, como é o caso dos animais. 

Pensar sobre o direito dos animais é pensar em tratamento jurídico adequado, 

de tal modo que estes não sejam tratados meramente enquanto coisas, exigindo-se, 

assim, equilíbrio jurídico que incide seus efeitos não somente no direito material, mas 

também de cunho processual, haja vista que poderá ser afastada a denominação de 

semovente e, por conseguinte, de bem, em uma ação de execução. 

A jurisprudência pátria tem mudado suas decisões julgando a partir do caso 

concreto, ou seja, é preciso lançar o olhar para a configuração da família brasileira, 

de forma que, inegavelmente, o pet faz parte de muitas. 

Em sua obra “O direito & os animais”, Rodrigues (2004, p. 105) afirma: 

 

relutar contra a imposição do direito dos Animais é apenas retardar o 
inevitável. Ao final não trará nenhuma vantagem ao homem, pois o paradigma 
já restou modificado, e o ordenamento jurídico, mesmo em seu segmento 
antropocêntrico [...], é hábil a proteger os Animais como sujeitos de direito. 
Ademais, ainda que em pequena parcela, os povos estão cada vez mais 
conscientes sobre a necessidade de se aferir ao adequado respeito aos 
Animais, como seres dotados de sensações, percepções, inteligência e, 
portanto, de vida. 

  

O movimento em prol dos direitos dos animais, assim como o direito aos animais 

não humanos, embora esteja em fase embrionária, já é reconhecido pela legislação 

brasileira. Pode-se observar esses pequenos direitos adquiridos na Constituição 

Federal Brasileira de 1988, assim como na Lei de Contravenções Penais, além da 

legislação esparsa, como a Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Além 

disso, tramita hoje no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 351/2015 (BRASIL, 

2015), que, entre outras coisas, poderá alterar disposições do Código Civil Brasileiro 

e quiçá cessar o tratamento de animais como res (coisa, em latim). 
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Embora ainda tenha a previsão legal de que os semoventes possam ser objetos 

de penhora, o dispositivo não elucida a quais semoventes se refere. A jurisprudência 

pátria possui comportamento habitual quanto a impenhorabilidade absoluta dos bens 

no caso concreto. Porém, há uma relativização não ampliativa à regra da 

penhorabilidade, qual seja, nos casos em que os semoventes são utilizados em 

atividades laborais e que esta seja a única fonte de renda do executado. 

Além da relativização quanto à regra da penhorabilidade de bens, pode-se 

observar que os animais não humanos estão sendo reconhecido como seres de 

direitos e, inclusive, enquanto animais autores de ações judiciais. Os pets, por 

exemplo, frequentemente são alvos de discussões de guarda e visitações entre seus 

tutores em ações de dissolução de vínculo conjugal. 

Como se observa, o ordenamento jurídico brasileiro, muito embora em pequenos 

passos e em fase muito inicial, está reconhecendo os animais não humanos como 

seres detentores de direitos, seja em discussão de guarda e visitações, seja na 

abolição de maus tratos e, até mesmo, no Direito Processual Civil, a partir da 

interpretação jurisprudencial no tocante à relativização da penhora de semoventes. 

Por essa razão, em face das virtudes de benevolência e de compaixão que ainda 

restam no ser humano, a possibilidade de impenhorabilidade dos animais pode ser 

pensada. Em especial, aos animais não humanos domesticados (pets) que fazem 

parte da família em seus diferentes arranjos.  

Não se pode dar o tratamento de coisa a quem traz aos humanos sentimentos 

de amor e de lealdade, através da inocência iminente que os animais não humanos 

possuem. Por essa razão, a intervenção jurídica em prol de promover a defesa dos 

animais faz-se necessária.  

Novamente, Rodrigues (2004, p. 106), em complementação, profere as 

seguintes palavras:  

 

se a genialidade humana não consegue imputar os reais valores da vida de 
todos os seres vivos indiscriminadamente aos indivíduos, se faz necessária 
a intervenção do Direito como meio coercitivo a impor normas de ações e 
condutas humanas que não agridam  os Animais e os valorizem como sujeitos 
de direitos. 

 

Em vista de todas as considerações anteriores, é irrefutável a tese de que, até o 

presente momento, a penhora é instrumento efetivo na garantia de proteção do direito 

do exequente. O credor, como já se disse, possui pleno direito de receber seu crédito. 
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Entretanto, quanto à penhora de semoventes, pode ser discutida a relativização, se 

não a abolição, do tratamento conferido aos animais não humanos enquanto coisa 

pela legislação brasileira, a partir da legislação já existente, da jurisprudência pátria e 

dos costumes existentes. 
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4 A (IM)PENHORABILIDADE DE BENS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

BRASILEIRO 

 

O terceiro e último capítulo versará, em um primeiro momento, sobre a 

efetividade da penhora no processo de execução brasileiro. Desta forma, serão 

apresentados os aspectos gerais da penhora e seus efeitos materiais e processuais 

para satisfazer o direito do credor. 

Ainda, o presente apresentará alguns precedentes de ações em que figuram os 

animais não humanos enquanto autores de ações judiciais no Brasil e nos Estados 

Unidos da América, sendo estes casos os primeiros a reconhecerem os animais não 

humanos enquanto sujeito de direitos e dando-lhes a possibilidade de ajuizarem ação 

enquanto autores. 

Por derradeiro, o capítulo tratará sobre bens impenhoráveis e o instituto do bem 

de família, trazendo um fechamento jurídico do estudo embrionário sobre a 

(im)possibilidade de penhora de animais não humanos (pets), com alicerces sociais e 

filosóficos. 

 

4.1 Penhora enquanto instrumento de efetividade na execução 

 

A penhora é o ato de apreensão e depósito de bens, necessário ante a 

inadimplência do débito pelo solvente, através do qual o magistrado, trajando o poder 

de realizar atos executivos, como lhe autoriza o artigo 782, caput, do CPC, com o 

objetivo de satisfazer o crédito executado, determina a constrição de um bem que foi 

indicado à penhora, isolando-o e nomeando um depositário, salvo se houver depósito 

judicial. O bem penhorado, para fins de garantir o crédito que o credor tem por direito, 

pode ser utilizado de duas formas, como Didier Jr. et al. (2019, p. 826, grifo dos 

autores) bem explicam:  

 

o bem penhorado pode ser utilizado de forma direta ou indireta para realizar 
o crédito. O emprego do bem penhorado na satisfação do crédito dar-se-à de 
forma direta, quando entregue diretamente ao credor, incorporando-se ao seu 
patrimônio. É o que se dá na adjudicação (modalidade de pagamento). 
Também há satisfação direta quando o bem penhorado é o de dinheiro. Dar-

se-á de forma indireta quando for expropriado e convertido em dinheiro. 
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Como já se disse, quando o inadimplemento recair sobre as obrigações positivas 

ou sobre a negativa, ou, ainda, quando se referir às obrigações de entrega de coisa, 

o diploma processual civil faz o emprego de técnicas executivas que possuem o efeito 

teleológico de fazer o executado, ainda que obrigado, a cumprir com a obrigação. 

Dinamarco (2000, p. 33) enfatiza que “da execução corporal passou-se a 

patrimonial e mesmo esta principiou incidido sobre todo o patrimônio do executado, 

para num estágio ulterior, restringir-se ao necessário à satisfação do direito violado”. 

A responsabilidade patrimonial do devedor no atual processo de execução, 

possui certas limitações de seu alcance na medida em que há bens não suscetíveis à 

penhora, ora denominados impenhoráveis, recebendo amparo legal tanto processual 

quanto pela Lei da Impenhorabilidade dos Bens de Família (Lei nº 8.009/1990). Tal é 

o caso da pequena propriedade rural, desde que seja objeto de subsistência do 

devedor (inciso VIII do artigo 833, do CPC), e do único imóvel residencial do casal ou 

da entidade familiar (artigo 1º da Lei nº 8.009/1990), entre outros. 

Ante o exposto, o ato de expropriação pelo efeito da penhora possui limitações 

referente ao seu alcance na responsabilidade patrimonial do devedor, sendo que a 

penhora recairá em tantos bens quanto bastem para que a obrigação seja satisfeita.  

 Entretanto, o exequente deverá submeter à penhora bens que sejam suficientes 

para o cumprimento da obrigação e das custas que no decorrer da ação possam 

surgir, fazendo uso do bom senso e observando os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e, por fim 

e não menos importante, evitando o excesso de penhora. 

Desta forma, a penhora não poderá recair em bens que guarnecem e sejam úteis 

e necessários à residência ou, ainda, essenciais à atividade laborativa do devedor. 

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é ampla e pacífica em afastar a penhorabilidade 

aos bens necessários8 à dignidade da pessoa humana, uma vez que, por serem 

fundamentais, a penhora destes bens pode acarretar prejuízos maiores, ferindo o 

princípio da menor onerosidade, segundo melhor entendimento doutrinário: 

 

ensina Amílcar de Castro: ‘Não se deve confundir excesso de penhora com 
excesso de execução. Excesso de penhora é a apreensão de bens de valor 
muito maior que o do crédito do exequente e seus acessórios; só é alegável 

 
8 A jurisprudência entende por bem essencial e necessário aqueles que tornam a vida do homem médio 
passível de sua subsistência em um padrão de vida não luxuoso. Nesta senda, consideram-se bens 
úteis e necessários aqueles que servem como fonte de renda em atividade laborativa. 
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após a avaliação, mediante requerimento do devedor’ (CASTRO, 1941 apud 
ASSIS, 2007, p. 286). 

 

Entre os atos executivos, a penhora é ato pioneiro na tentativa de saldar o débito 

existente, tornando-se aperfeiçoada, em consonância com o artigo 839 do CPC, com 

a apreensão e o depósito dos bens escolhidos, se móveis, sendo esta, portanto, a 

regra geral. A exceção dar-se-á quando a penhora recair sobre bens imóveis e nas 

outras formas da própria penhora, como é o caso da penhora de crédito, penhora de 

faturamento de empresas, entre outras tantas formas de apreender um bem, mesmo 

que de natureza imaterial. 

Contudo, a parte exequente deverá observar os limitadores de penhora, quais 

sejam, os princípios: (a) da menor onerosidade; (b) da proporcionalidade; e (c) da 

razoabilidade. Ou seja, a memória do cálculo (débito) apresentada pelo credor não 

poderá causar prejuízo em excesso ao devedor e, do mesmo modo, não poderá fugir 

da proporção do que lhe é devido, de maneira que os bens arrolados sejam 

condizentes com o ato de expropriação. 

A efetividade da penhora está tabulada na garantia de satisfação do débito em 

proveito do credor, quando não ocorra o pagamento voluntário pelo devedor. A 

penhora é ato que individualiza a responsabilidade do patrimônio do solvente, haja 

vista que, até se efetivar a penhora, esta responsabilidade era genérica (DIDIER JR. 

et al., 2019). 

Nessa linha de entendimento, pode-se destacar um excelente fragmento da 

doutrina pátria, a respeito do assunto: 

 

a penhora é o ato de apreensão e depósito de bens para empregá-los, direta 
ou indiretamente, na satisfação do crédito executado. [...] É ato que 
individualiza a responsabilidade patrimonial do devedor que antes era 
genérica. A partir da penhora, escolhe-se, isola-se e destina-se um bem que 
responderá pelo débito. Enquanto a responsabilidade é sujeição potencial e 
genérica do patrimônio do devedor (ou terceiros responsáveis), a penhora é 
sujeição efetiva e específica de um bem à execução (DIDIER JR. et al., 2019, 
p. 825). 

 

A penhora é ato executivo coercitivo que afeta diretamente ou indiretamente um 

bem e, por conseguinte, irradia seus efeitos ao direito material e processual, ao passo 

que torna os atos do proprietário do bem, ora executado, ineficazes. 

Quando utilizado o bem a fim de satisfazer o saldo devedor, mediante entrega 

do bem para que seja incorporado ao patrimônio do credor, está-se diante de forma 
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direta de satisfação do crédito. Da mesma forma, há satisfação direta quando o bem 

penhorado é o dinheiro, por via do sistema BacenJud, criado mediante convênio entre 

o Poder Judiciário e o Banco Central do Brasil, sendo o dinheiro a ordem taxativa de 

bens penhoráveis. Por outro lado, quando o bem tiver de ser expropriado, alienado ou 

levado a leilão, estar-se-á, nessas hipóteses, diante da forma de satisfação de crédito 

indireta (DIDIER JR. et al., 2019). Deste modo, a penhora causa efeitos tanto no 

âmbito material quanto processual. 

Os efeitos da penhora decorrem a partir do momento da apreensão do bem 

(artigo 839, do CPC). Conforme afirma Assis (2007, p. 592), “de ordinário, tais efeitos 

decorrem do pensamento da apreensão do bem [...]. Casos especiais, a respeito 

despontam na penhora de crédito, [...] e na penhora no rosto dos autos”. 

A penhora produz efeitos para além do âmbito processual, ao passo que seus 

efeitos recaem no plano material, como é o caso dos atos expropriativos, a exemplo 

da transferência forçada do bem a terceiro (depositário). 

Na esfera jurídica, os efeitos da penhora tem como consequência a adjudicação 

(artigo 825, inciso I, do CPC), a alienação do bem para convertê-lo no objetivo principal 

do credor que é o dinheiro (artigo 825, II e III, do CPC) , assim como o próprio ato de 

defesa do devedor, através dos embargos à execução. 

É inegável que os efeitos da penhora atingem as relações materiais do devedor, 

porém, como afirma Assis (2007, p. 593), os efeitos recaem sobre o objeto penhorado, 

sobre o direito processual e não sobre o direito material propriamente dito: 

 

misturam-se, aí, proposições de certo assaz diferenciado: a penhora atinge, 
sim, as relações materiais do executado, relativamente ao bem, embora não 
outorgue ao credor direito material algum sobre a coisa (a preferência habita 
o interior do processo). 

 

Os efeitos da penhora também atingem o plano processual, no próprio processo 

em que se efetivou a penhora. De modo excepcional, determinados efeitos, a saber, 

tanto no plano material quanto processual, contrastam entre si e nenhum efeito pode 

ser visualizado isoladamente (ASSIS, 2007). Prova disso é a disposição dos bens do 

executado no direito material, sendo que, uma vez averbada a certidão premonitória 

na matrícula de um imóvel, por exemplo, será publicizada a existência da execução. 

Entre os efeitos, cabe ressaltar que, no plano material, a penhora produz 

alteração do título de posse do devedor, pois este perde a posse direta do bem em 
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favor do credor/exequente. Há três formas destas alterações, consoante segue: (i) 

mediante a entrega do bem a um depositário judicial; (ii) a parte exequente fica como 

depositária e responsável pelo bem; e (iii) o bem continua nas mãos do executado.  

Os itens (i) e (ii) trazem a hipótese em que impera a privação da posse direta do 

executado. O executado em ambas as situações hipotéticas não perderá o domínio 

sobre o bem, mas tão somente estará privado de sua posse direta, uma vez que o 

bem não estará fisicamente com o executado e este não poderá dispor sobre este 

bem. Já o item (iii) trata da manutenção do bem pelo próprio executado, enquanto 

depositário deste bem e responsável por sua conservação. Nesse caso, está-se diante 

da alteração do título da posse, haja vista que o executado estará na condição de 

depositário de seu próprio bem (DIDIER JR. et al., 2019). 

A alienação de um bem penhorado a terceiros é válida, porém ineficaz ao direito 

processual. É válido, pois a penhora não retira o domínio do bem ao executado, mas 

ineficaz, pois este bem ainda responderá pela execução. Mesmo com a venda, o bem 

ainda estará sujeito aos atos executivos.  

Processualmente, pode-se afirmar que a penhora garante o juízo da execução, 

de tal modo que resguarda a praticidade da atividade executiva realizada pelo 

magistrado a partir do isolamento de bens seguido por atos de apreensão, nomeando, 

assim, um depositário, que ficará responsável pela conservação do bem. 

São passíveis de ser objeto de penhora os bens do patrimônio do devedor 

principal, assim como os bens de terceiros corresponsáveis pela dívida (artigo 790, 

do CPC). Em nenhuma hipótese podem ser objeto de penhora bens de pessoas 

alheias ao feito. Entre o arsenal de bens que podem ser penhorados das pessoas 

legitimadas para estarem no polo passivo da demanda, estão bens que tenham 

relevância econômica, sejam estes materiais (imóveis, móveis) ou imateriais (sobre 

direitos e ações contratuais, sobre cotação em bolsa). 

É importante ressaltar que não podem ser objeto de penhora os bens ditos 

impenhoráveis elencados no artigo 833 do CPC, assim como os bens dispostos na 

Lei nº 8.009/90, ora denominada “Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família”. 

A impenhorabilidade pode ser absoluta ou relativa. Quando há vedação total 

sobre o bem ser objeto de penhora, como é o caso de seguro de vida (artigo 833, IV, 

do CPC), está-se diante de uma impenhorabilidade absoluta.  

 Há, por outro lado, a impenhorabilidade relativa quando o bem objeto de 

penhora é utilizado, por exemplo, como finalidade econômica de uma empresa, como 
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é o caso da penhora dos recebíveis de crédito, caso em que o magistrado ordenará 

que a penhora recaia sobre uma porcentagem dos valores recebidos pelos cartões de 

crédito, justificando tal relativização em decorrência da  função social da empresa e 

da dignidade do executado. 

O Diploma Processual Civil, em seu artigo 833 e incisos, dispõe sobre as 

hipóteses da impenhorabilidade de bens. Entre os bens elencados, estão presentes 

aqueles bens que, por ato voluntário, foram excluídos e protegidos da execução, 

assim como os pertences de utilidades domésticas, os vestuários, os rendimentos de 

natureza alimentar, os livros, o seguro de vida, entre outros. 

No rol do artigo 835 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a ordem 

preferencial (salvo o bem fungível pecuniário, que é taxativo), em relação à indicação 

de bens à penhora pelo exequente, ainda constam os semoventes, que recebem o 

tratamento enquanto coisas, tanto pelo diploma processual quanto pelo direito civil 

material, que, em seu artigo 82, dispõe que são móveis os bens suscetíveis de 

movimento próprio ou que, por força alheia a estes, podem ser removidos. 

Ante todo o exposto, é irrefutável a tese de que, até o presente momento, a 

penhora é instrumento efetivo na garantia de proteção do direito do exequente. O 

credor, como já se disse, possui pleno direito de receber seu crédito. Entretanto, 

quanto à penhora de semoventes, pode ser discutida a relativização, se não a 

abolição, do tratamento conferido aos animais não humanos enquanto coisa pela 

legislação brasileira, a partir da legislação já existente, da jurisprudência pátria e dos 

costumes existentes. 

 

 4.2 Objeto da penhora e sua ordem preferencial  

 

Conforme visto anteriormente, penhora é ato executivo que recai sobre 

determinado bem ou sobre seus direitos contratuais que permite sua eventual 

expropriação com o intento de satisfazer o direito do exequente. 

Assim sendo, o executado (devedor) responderá por todos os seus bens, assim 

como a penhora recai sobre os bens de terceiros responsáveis pela dívida, como é o 

caso do cônjuge, salvo os casados pelo regime da separação total de bens e da 

separação obrigatória e de fiadores que constituem título executivo mediante 

instrumento particular ou público, por exemplo. Entretanto, a penhora jamais afetará 

os bens de terceiros alheios à execução. 
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Neste contexto, pode-se dizer que a penhora de certa forma individualiza o bem 

ou os bens que fazem parte do patrimônio do executado, sendo indicado pelo 

exequente e definido pelo juízo qual(is) bem(ns) responderá(ão) pela execução, assim 

como será definido sobre qual(is) bem(ns) será(ão) afetados pelos atos 

expropriatórios. 

 

Exageros à parte, porque se mostra inviável estabelecer hierarquia rígida 
entre os efeitos da penhora, parece reconhecível, à primeira vista, na 
apreensão de bens no patrimônio excutido, antes garantia genérica de todos 
os credores, a criação de um forte vínculo desses bens à satisfação de certo 
crédito. Ficam eles presos, desde então, à demanda executória, sofrem 
transformações notáveis em seu regime jurídico e, salvante penhora anterior 
e outro acontecimento eu os liberte do vínculo (v.g., pagamento fundado no 
art. 651), é fatal que se destinem ao escopo expropriativo. Ademais, esta 
função assume singular importância, realmente, porque denota a 
impossibilidade da penhora genérica do patrimônio do executado ou de uma 
fração indistinta deste (ASSIS, 2007, p. 597). 

 

Dentre os bens passíveis de penhora no patrimônio do executado e de terceiros 

que juntamente com o devedor são responsáveis pela satisfação do crédito, só 

poderão ser penhorados aqueles que possuem expressão econômica e que não 

recaia sobre o amparo da lei de impenhorabilidade de bens (Lei Federal Nª 8.009/90) 

Neste contexto, só deverão ser penhorados os bens que: 

 

a) que tenham expressão econômica. Bens que não sejam economicamente 
apreciáveis não têm qualquer utilidade para execução (não se vê utilidade, 
por exemplo, na penhora de uma carta de amor). Poderá recair sobre 
quaisquer bens economicamente avaliáveis do devedor (ou outros), 
corpóreos ou incorpóreos. Dentre os corpóreos, há as pedras e metais 
preciosos, os móveis, os veículos etc. Dentre os incorpóreos, os títulos da 
dívida pública, títulos de crédito que tenham cotação em bolsa e direitos; 
b) que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade 
(DIDIER JR. et al., 2019, p. 834). 

 

Ante o exposto, somente os bens que possuem valoração econômica e que não 

estejam elencados na lei da impenhorabilidade é que poderão sofrer os atos 

constritivos e expropriativos da penhora. 

Ainda, a penhora concede ao credor o direito de preferência sobre o bem atingido 

pela penhora consoante art. 797, “caput” do CPC, gerando para o devedor, ora 

executado, uma preferência sobre os demais credores, dito quirografários de um 

mesmo devedor comum (DIDIER JR. et al., 2019). 

O dispositivo do art. 831, do CPC intenta que a penhora recairá em tantos bens 

quanto bastarem para pagar a dívida do valor principal corrigido monetariamente, dos 
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juros assim como das custas judiciais e honorários advocatícios. Porém, o corpo do 

art. 835 do CPC dispõe sobre a ordem preferencial de bens suscetíveis à penhora e 

a atos de expropriação, in verbis: 

 

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 
cotação em mercado; 
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 
IV - veículos de via terrestre; 
V - bens imóveis; 
VI - bens móveis em geral; 
VII - semoventes; 
VIII - navios e aeronaves; 
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 
X - percentual do faturamento de empresa devedora; 
XI - pedras e metais preciosos; 
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 
alienação fiduciária em garantia; 
XIII - outros direitos. 
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias 
do caso concreto. 
§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança 
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do 
débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 
§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a 
coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este 
também será intimado da penhora (BRASIL, 2015, 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm). 

 

Ainda que o rol do artigo 835 do diploma processual civil não seja taxativo, o 

único bem que deverá ser indicado prima facie é o dinheiro, requerendo o exequente 

pelo bloqueio cautelar na conta do executado por meio do SISBAJUD – Sistema de 

Busca de Ativos pelo Poder Judiciário, que substituiu o BACENJUD, com a finalidade 

de receber seu crédito.  

Sendo sugestiva a ordem preferencial de bens, a inobservância desta não pode 

gerar nulidade, do contrário estaria violando a força do enunciado da súmula nº 417 

do STJ: “na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto” (BRASIL, 2010, www.stj.jus.br). 

O dinheiro, conforme dito supra, é o primeiro bem a ser indicado à penhora, pois 

é a concretização real daquilo que se é buscado, ou seja, o pagamento do saldo 

devedor pelo executado. Do contrário, recaindo a penhora sobre outro bem, este 

deverá ser convertido em dinheiro para satisfazer o crédito. Nesse sentido, 
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a) A ordem é preferencial, não impositiva. Há uma diretriz legal, que pode 
sucumbir diante das circunstâncias do caso 9art. 835, §1º, CPC). A ordem 
leva em consideração a maior facilidade de conversão do bem em dinheiro – 
por isso a penhora em dinheiro é preferencial – e a menor onerosidade da 
execução (art. 805, CPC).  
b) A penhora em dinheiro é prioritária. A primeira parte do §1º do art. 835, 
CPC é clara nesse sentido, apontando para a aparente impossibilidade de o 
órgão julgador relativizar a ordem se houver penhora em dinheiro. Se assim 
fosse, inevitavelmente deveria ser cancelado o n. 417 da súmula do STJ: “Na 
execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 
tem caráter absoluto (DIDIER JR. et al., 2019, p. 882-883). 

 

Ainda que a penhora costumeiramente atinja primeiramente o bem móvel 

fungível monetário, a penhora pode atingir primeiramente outros bens senão o 

dinheiro. Nesse sentido, 

 

entende-se, assim, o caráter "preferencial" da ordem (art. 835, caput). Vale 
sublinhar que, mesmo existindo dinheiro, a penhora pode e deve recair sobre 
outros bens, incluídos em classe subsequente, sempre que a constrição 
tomar mais gravosa a execução. O Barão de Mauá, transformado de credor 
em devedor por erro judiciário, acabou levado à bancarrota por penhora de 
dinheiro na boca do caixa. Por outro lado, havendo negócio jurídico das 
partes vinculando determinados bens à satisfação da dívida, ou gravam e 
real- hipoteca, penhor e anticrese -,a constrição recairá obrigatoriamente 
sobre os bens dados em garantia ( art. 835, § 3. o), chamando a tal penhora 
de unatural':159 Essa constrição poderá ser ampliada, recaindo em outros 
bens, caso a garantia seja insuficiente, ou restringir-se a parte dos bens 
gravados, havendo excesso. Em nenhuma hipótese, entretanto, deixará 
recair sobre os bens gravados, no todo ou em parte, porque a nenhuma das 
partes é dado desvincular-se unilateralmente do negócio jurídico no plano do 
direito material (ASSIS, 2016, p. 927). 

 

Nesse viés, o dinheiro é a primeira entre as opções das classes de bens 

penhoráveis elencados no art. 835, CPC, pois o resultado prático de uma eventual 

penhora é transformar o bem constrito em numerário. 

Embora que a penhora respingue prioritariamente no dinheiro (§1º, art. 835), há 

situações em que este não é a primeira opção do exequente, veja-se: 

 

há ao menos quatro situações em que isso pode vir a acontecer, atualmente:  
i) o credor escolhe outro bem a ser penhorado — e essa escolha não se 
revela abusiva, nos termos do art. 805 do CPC; 
ii) há negócio jurídico processual que defina previamente o bem a ser 
penhorado (típico, como nos casos do art. 835, §3º, CPC — créditos com 
garantia real; ou atípico, com base no art. 190 do CPC); 
iii) o executado oferece fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor 
30% superior ao crédito (art. 835, §2º, CPC) — a lei equipara o dinheiro a 
essas duas garantias para o fim de penhora; 
iv) o credor exerceu direito de retenção sobre um bem, que deve ser o 
penhorado nos termos do art. 793, CPC (DIDIER JR. et al., 2019, p. 883). 
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Desta forma, conforme visto o dinheiro é o primeiro bem a ser indicado à 

penhora, pela simples razão de ser o principal objetivo a ser alcançado com a penhora 

e os atos de expropriação. Contudo, como visto supra há situações em que a lista 

preferencial elencando o dinheiro como o primeiro candidato a penhora, não é 

obedecida, indicando o exequente outro bem do patrimônio do devedor, uma vez que 

o rol do art. 835 não é taxativo, mas sugestivo. 

 

4.3 Da admissibilidade dos animais enquanto sujeitos do polo ativo no 

processo civil 

 

Juridicamente, o conceito de relação jurídica é a alteridade, em que pese que 

todo elo jurídico se constitui a partir do reconhecimento do direito de uma parte, com 

as obrigações de outrem.  

A doutrina diverge sobre se há ou não a distinção entre pessoa e sujeito de 

direito. Inclusive, ainda é nebuloso compreender o conceito de pessoa dado pelo 

Direito. O Código Civil Brasileiro em seu art. 1º prescreve que “toda pessoa é capaz 

de direitos e deveres na ordem civil”, ainda dispõe em seu artigo seguinte que a 

personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas que os direitos do 

nascituro são resguardados. Contudo, o consagrado princípio da dignidade da pessoa 

humana, no inc. III do art. 1º da Constituição Federal de 1988 torna amplo o conceito 

de pessoa, uma vez que o referido princípio restringe a sua aplicação à pessoa 

humana o que em uma leitura extensiva pode-se extrair que existem pessoas não 

humanas. 

Para Ulhoa (2012) apud Ferreira (2014), sujeito de direito é gênero, enquanto 

que pessoa é espécie, de tal modo que enquanto nem todo sujeito de direito é pessoa, 

mas toda pessoa deve ser um sujeito de direito. A definição de sujeito de Ulhoa denota 

que não é possível resolver os conflitos sem antes definir a quem pertence o interesse 

tutelado, o que é imprescindível na constituição do Direito Animal. 

Nesta senda, de acordo com a classificação dos sujeitos de direitos da legislação 

brasileira, a doutrina apresenta de um lado os sujeitos (des)personificados e de outro 

os sujeitos (in)corpóreos.  

O reconhecimento dos animais como entes despersonalizados não humanos 

oportuniza a defesa processual a estes animais, ainda que estes não possuam 

personalidade jurídica, estes podem fazer uso das garantias jurídicas de um mínimo 
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existencial. Os institutos processuais possibilitam a substituição e a representação 

processuais. Enquanto que nesta o legitimado atua em nome alheio e reivindica o 

direito dos animais, naquela o legitimado atua em seu próprio nome defendendo os 

direitos dos animais não humanos. O Decreto 24.645/34 resguarda que os animais 

serão assistidos em juízo pelos representantes ministeriais, substitutos legais ou 

ainda, pelos membros das sociedades protetoras dos animais (FERREIRA, 2014). 

Contundente, a sociedade vem, ainda que vagarosamente, reconhecendo os 

direitos dos animais não humanos, e servindo-se da via judicial para dirimir os conflitos 

que violem a proteção e a tutela dos interesses da causa animal. Nesta linha de 

raciocínio, para Ferreira (2014, p. 123), 

 

não se negará a defesa dos interesses dos animais não humanos, que 
contam com legitimidade jurídica para figurar em juízo, seja no polo ativo ou 
passivo da relação processual, podendo se utilizar das vias mais adequadas 
à preservação dos seus direitos e exigir o cumprimento de obrigações, por 
meio da substituição ou da representação processuais. 

 

A admissibilidade dos animais não humanos enquanto partícipes de ações 

judiciais reporta que estes estão sendo reconhecidos como sujeitos de direitos, pois 

nada diferem dos humanos enquanto que ambos são seres vivos, sencientes, que 

sentem dor, fome, felicidade, e ainda são capazes de darem e receberem afeto. 

 

4.3.1 Da impetração do habeas corpus do chimpanzé Suíça 

 

O caso do chimpanzé chamado Suíça na cidade de Salvador-BA, é um 

paradigma no que diz respeito a possibilidade de os animais não humanos se 

constituírem enquanto partes em ações processuais. 

Suíça vivia em uma jaula no interior do Jardim Zoológico de Salvador-BA, em 

condições precárias de espaço e de estrutura que em nada estava de acordo com as 

exigências mínimas que respeitassem a dignidade da Suíça. Além de tudo, a 

chimpanzé estava enclausurada a ponto de afetar a sua locomoção.  

Ante o caso, conforme Ferreira (2014), a promotoria de justiça aliado aos demais 

agentes da causa animal e interessados, impetraram habeas corpus, em favor da 

liberdade Suíça. O remédio constitucional foi admitido pelo magistrado, Dr. Edmundo 

Lúcio da Cruz, da 9ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, constitui um 

precedente à representação de animais não humanos em ações judiciais. 
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A medida constitucional foi recebida pelo magistrado pois atendia os 

pressupostos processuais, quais sejam: a Chimpanzé Suíça possuía a capacidade de 

ser parte, o juízo era competente para julgar a ação e que seus representantes 

possuíam capacidade processual e postulatória para dar voz à Suíça e defender os 

seus interesses, conforme Ferreira (2014, p. 132), 

 

assim, no caso concreto em análise, possuindo a chimpanzé  Suíça o direito 
subjetivo a não sofrer maus tratos ou crueldade por parte daqueles que detêm 
sua guarda, direito que, diga-se, decorre do dever de abstenção, imanado do 
art. 225, §1º, VII da Constituição Federal, está ela enquadrada na categoria 
de sujeito de direitos e, consequentemente, apta a defendê-lo juridicamente 
em uma relação processual.  

 

Acrescenta ainda a autora que nada valeria a luta pelos direitos dos animais se 

não se pudesse buscar tutela jurisdicional quando necessário. Infelizmente, a 

chimpanzé Suíça faleceu antes da sentença. 

 

4.3.2 Ação de reparação de danos cumulada com tutela provisória (guarda) do 

canino Jack 

 

Jack, um cão da raça American pitbull terrier, devidamente representado pela 

ONG Sou Amigo e por sua procuradora, ajuizou ação de reparação de danos com 

pedido de tutela antecipada (guarda) em face de seu ex-tutor em decorrência de maus 

tratos.  

O autor-animal estava preso a uma corrente próximo a um tanque de concreto 

sem espaço para sua locomoção e estando cercados de sua própria urina e fezes. 

Como se não bastasse, Jack ainda estava exposto a todas as intempéries como frio, 

sol e chuva. 

A ação foi proposta em 10/01/2020 na comarca de Cascavel, no Paraná e, entre 

os requerimentos estava a condenação do demandado ao pagamento de R$ 2.505,98 

(dois mil, quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos) a título de indenização 

por danos materiais, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em indenização por danos morais 

sofridos por Jack e guarda provisória a ONG Sou Amigo (PALUDO, 2020).   

Novamente, percebe-se que os direitos dos animais vêm conquistando espaço 

e sendo reconhecido pela sociedade assim como pelos juristas. 
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4.3.3 Caso Joey (Travis v. Murray) 

 

O caso Joey (um cão da raça dachshund) versa sobre uma ação de divórcio 

proposta na corte de Nova York, nos Estados Unidos da América (EUA), que na 

ocasião proporcionou grande discussão acerca dos direitos dos animais. 

Conforme Nogueira, G.S. e Nogueira, S.P. (2016), o caso ficou conhecido como 

“Travis v. Murray”, cuja decisão em 29 de novembro de 2013 caso em que foi 

reconhecida a titularidade dos direitos dos animais não humanos, uma vez que o casal 

divorciando estava discutindo a guarda de Joey. 

Uma das tutoras de Joey, a Srª Murray, levou consigo Joey ao sair do lar 

conjugal. Entretanto, a Srª Travis requereu na petição que o canino Jack fosse 

entregue a ela, pois foi por ela comprado, e, portanto, seria propriedade sua.  

Travis alegou que era ela quem cuidada e sustentava Joey e, analogamente ao 

melhor interesse da criança, o melhor interesse do cão era que este ficasse com ela. 

Em réplica, Murray fundamentou que além de Joey ter sido um presente de Travis, 

era ela quem supria as necessidades emocionais e logísticas do canino, além de que 

as despesas eram divididas entre o casal (NOGUEIRA, G.S.; NOGUEIRA, S.P., 

2016). 

O caso foi inédito e notório não pela discussão ser entre pessoas do mesmo 

sexo, mas pelo objeto da ação ser a discussão da guarda de um cão. Ou seja, o direito 

dos animais começa a se concretizar nas cortes americanas. O caso Joey foi de suma 

importância pois desconsidero Joey como sendo uma propriedade, uma “coisa”, mas 

como um ser dotado de titularidade de direitos e que seus interesses devem ser 

levados em consideração. 

A decisão fundamentou-se que o canino não pode ser considerado como um 

uma coisa, um carro de luxo que pode ser facilmente partilhado. Ainda, não havia no 

tempo do caso Joey precedentes e sabemos que os EUA são regidos pelo sistema da 

common law, portanto o caso teve grande repercussão. Como não foi encontrado 

precedente para orientar o julgamento, dado que unicamente, antes de Joey houve a 

discussão da guarda do labrador Otis registrada pelo juiz Matthew Cooper, mas que 

faleceu antes da sentença por conta de sua avançada idade, então o julgamento do 

caso Joey estaria “livre” para fundamentar juridicamente, pois não havia precedentes 

nem lei reguladora. 
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De modo bastante complexo, a corte americana não conseguiu definir a natureza 

da titularidade de direitos de Joey, dado que esta não o considerou enquanto um bem, 

mas também não considerou enquanto pessoa — o que seria mais fácil haja vista o 

melhor interesse da criança, mas o considerou como sujeito de interesses sem definir 

sua natureza, sendo um grande avanço no direito dos animais. A discussão se os 

animais são ou não considerados enquanto pessoas é assunto bastante complexo e 

de alta carga filosófica, importando, a priori, o reconhecimento da titularidade de direito 

dos animais não humanos. 

 

4.3.4 Boss Frau von Kussler 

 

Boss é um cão de 11 (onze) anos da raça shih-tzu que pugna por ser reconhecido 

como sujeito de direitos e autor da ação junto com seus representantes legais. A ação 

está tramitando atualmente na Vara Cível do Foro Regional da Tristeza da Comarca 

de Porto Alegre, nos autos do processo eletrônico nº 5002248-33.2020.8.21.6001/RS, 

em Porto Alegre, RS. 

Os representantes legais de Boss alegam que este foi vítima de maus tratos 

durante uma seção de banho em um pet shop. Na oportunidade, Boss teria sofrido 

fratura em seu maxilar demandando de procedimento cirúrgico para colocar uma placa 

metálica e parafuso, conforme matéria publicada no site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul (2020). 

O juízo de primeira instância negou os pedidos de assistência judiciária gratuita 

assim como também não admitiu que Boss figurasse enquanto autor da ação junto de 

seus tutores. Entretanto, houve agravo de instrumento e, atualmente, o processo 

encontra-se suspenso para que haja manifestação do Ministério Público e do 

colegiado, uma vez que se trata de matéria de suma importância e que merece mais 

cuidado, dado que os animais não humanos possuem direitos constitucionais que 

devem ser resguardados. 

 

4.3.5 Do litisconsórcio ativo dos felinos 

 

Um grupo de felinos representados por uma protetora individual ajuizou ação de 

obrigação de fazer cumulada com ação de indenização por dano moral com pedido 

de antecipação de tutela em face de uma construtora. 
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A guardiã e sua mãe alimentavam todos os 23 (vinte e três) gatos que residiam 

em um terreno em que a construtora realizada a construção de um empreendimento. 

Ocorre que, por ter grande movimento na obra, com a presença de grande circulação 

de pessoas, máquinas e veículos nos terrenos, alguns destes felinos morreram e/ou 

se feriram (BORGES; LIMA; PEREZ, 2020).  

Ainda, houve desacordo das partes quanto à questão de encontrar lares 

temporários para os autores da ação. Para piorar a situação, segundo relatos da 

representante dos felinos na peça inicial, os demandados negaram acesso à guardiã 

para que esta os alimentasse.  

Entre os requerimentos estava a guarda provisória dos felinos à 

guardiã/representante legal,  multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 

cada dia de descumprimento da medida liminar às expensas da parte ré, e a 

condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor 

não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada gato-autor. 

O caso dos gatos-autores também constitui precedente na causa animal. O 

acesso à justiça em ações que estes animais figuram como autores, devidamente 

representados, é o novo paradigma para o Direito. Contudo, também se faz 

necessário que o senso social também avance. 

 

4.3.6 Ação civil pública do circo Portugal em Salvador – BA 

 

Novamente, a cidade baiana é pioneira em matéria de precedentes de ações 

judiciais em que figuram animais não-humanos enquanto autores de demandas. 

Agora, o fato aconteceu no ano de 2010 e teve grande repercussão social. 

Trata-se da proibição do uso e da exibição de animais não humanos durante as 

apresentações de um circo, em que pese que o estabelecimento tratava seus animais 

com crueldade.  

Conforme Ferreira (2014), a ação tramitou na 21 Vara dos Feitos de Relações 

de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador - BA, através de uma Ação 

Pública impetrada pelo Ministério Público e outros, em face do Circo Portugal 

(Portugal Produções Artísticas LTDA.), em 2010. 

Foi alegado na referida ação que os animais que estavam sob a guarda dos 

administradores do circo sofriam maus tratos, restrições de alimentos, de água e eram 

submetidos às mais variadas crueldades de adestramento. Foi solicitado pelos 
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requerentes que fosse deferida a busca e apreensão dos animais não humanos em 

regime de escravidão. 

Foi requerido na ação popular a remoção dos animais ao Parque Zoológico de 

Salvador, cumulativamente com a obrigação de o réu fazer o transporte dos animais 

até o zoológico, assim como arcar com a alimentação e com os serviços do treinador. 

A ação popular foi recebida pela juíza da Vara em que tramitou o processo, 

sendo deferidos os pedidos liminares da demandante, por entender legítima as 

pretensões e fundamentações alegadas pela autora. 

A decisão interlocutória foi recorrida pela ré por meio do agravo de instrumento 

nº 0006965-33.2010.8.05.0000, alegando a demandada que a retirada dos animais do 

ambiente circense causaria inadaptação destes, causando-lhes prejuízos emocionais 

como a solidão ou até mesmo a morte.  

A sentença do juízo singular foi mantida em segunda instância, sendo a matéria 

julgada pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, mantendo a ordem 

liminar emitida pelo juízo a quo. Na ocasião, foi realizado compromisso de 

Ajustamento de Conduta (CAC), que retirou a guarda dos animais da ré. 

A sentença transitou em julgado no ano de 2011, o que mais uma vez, 

representou um marco na justiça baiana.  

 

4.4 A impenhorabilidade de bens sob o ponto de vista processual 

 

Penhora é o ato executivo de apreensão de bens empregados na satisfação do 

crédito executado (DIDIER JR. et al., 2019). 

Entretanto, nem todos os bens do executado podem ser passíveis de penhora. 

Os bens que não podem ser penhorados estão protegidos pela égide da 

impenhorabilidade. 

O art. 833, CPC dispõe sobre os bens que não poderão ser objetos de penhora, 

quais sejam: 

 

Art. 833. São impenhoráveis: 
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução; 
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 
residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as 
necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 
III - os s, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de 
elevado valor; 
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IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, 
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem 
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e 
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; 
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do 
executado; 
VI - o seguro de vida; 
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas 
forem penhoradas; 
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família; 
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação 
compulsória em educação, saúde ou assistência social; 
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 
(quarenta) salários-mínimos; 
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, 
nos termos da lei; 
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime 
de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. 
§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao 
próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. 
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 
8º , e no art. 529, § 3º . 
§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os 
equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a 
pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais 
bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia 
a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, 
trabalhista ou previdenciária (BRASIL, 2015, 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm). 

 

Entretanto, a impenhorabilidade pode ser divida em duas modalidades, quais 

sejam: a impenhorabilidade absoluta e a impenhorabilidade relativa. A forma absoluta 

da impenhorabilidade é aplicada aos casos que, categoricamente, o bem não deve 

ser penhorado em nenhuma hipótese como é o caso do seguro de vida disposto no 

inciso VI, art. 833, CPC. Já a relativização da penhora atinge aqueles bens que podem 

ser penhorados, mas tão somente na execução de certos créditos, sendo esta uma 

restrição ao direito fundamental da tutela executiva, submetendo seu exercício à 

ponderação da medida executiva (DIDIER JR. et al., 2019). 

Nesse sentido, a impenhorabilidade seja ela absoluta ou relativa traz a imediata 

vinculação aos direitos fundamentais, uma vez que tais vedações/restrições aniquilam 

total ou parcialmente o direito do exequente em favor do executado (DIDIER JR. et 

al., 2019). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art528%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art528%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art529%C2%A73
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A Lei Federal nº 8.009/1990, doravante denominada “Lei da Impenhorabilidade 

dos Bens de Família”, traz em sua disposição hipóteses de afastamento da penhora, 

como é o caso do clássico exemplo da penhora do único imóvel em que a família do 

devedor reside que, por força desta lei, afasta a penhora do imóvel por se tratar de 

único imóvel e que nele a família do devedor habita.  

Ocorre que, a impenhorabilidade aplicada a este tipo de situação é relativa, uma 

vez que há situações, como é o caso da execução fiscal, em que a alegação de 

impenhorabilidade não é oponível.  

Em situações hipotéticas como esta, leva-se em consideração o direito 

fundamental de moradia e que todo cidadão merece ter uma vida digna, sendo um 

direito fundamental, que prevalece em relação à penhora de bem por dívidas.  

Nesse sentido, “[...] as regras de impenhorabilidade podem ser ampliadas em 

razão de peculiaridades do caso concreto, como forma de tutelar adequadamente 

esses mesmos direitos fundamentais. Trata-se do princípio da adequação” (DIDIER 

JR. et al., 2019, p. 837, grifos dos autores). 

Outro exemplo, por razões óbvias de extrema e necessária utilidade não se pode 

penhorar uma cadeira de rodas que está sendo utilizada pelo executado (DIDIER JR. 

et al., 2019). 

Uma questão instigante é se um cão pode ser submetido aos atos expropriatórios 

de penhora, uma vez que os semoventes estão previstos no inc. VII, art. 835, CPC, 

sendo admitida a penhora pelo processo civil, tal ato expropriatório não violaria o 

princípio da dignidade da pessoa humana? Não violaria o bem estar mental do 

devedor que perde seu cãozinho por conta de suas dívidas? Pois bem, pensando 

exatamente nesta hipótese de penhora de animais domésticos, os pets, é que tramita 

no Congresso Nacional o Projeto de Lei (PL) nº 351, com o intento de empregar o 

instituto da impenhorabilidade a estes animais não humanos domesticados (BRASIL, 

2020). 

Na Alemanha, na cidade de Ahlen, o fisco acabou retirando a cadelinha Edda, 

da raça Pug, de sua família, em decorrência de dívidas fiscais. Edda acabou sendo 

vendida na internet. O caso teve grande repercussão, pois embora a penhorabilidade 

de animais na Alemanha seja legal, não é o procedimento padrão. Na oportunidade, 

o oficial de justiça e dois fiscais da prefeitura queriam levar inclusive a cadeira de 

rodas do marido da ex-tutora de Edda, mas não era de propriedade da família. Por 

esta razão, acabaram levando a canina Edda. 
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A retirada de um animal de estimação de uma família é extremamente dolorosa. 

Ainda mais, como no caso em tela, em que havia três crianças na casa. 

Em Portugal, há um estatuto jurídico dos animais, promulgado em 03 de março 

de 2017, que reconhece a natureza dos animais não humanos enquanto dotados de 

sensibilidade, dando autonomia em face dos conceitos de coisas e de pessoas. O 

presente estatuto alterou o Código Civil, o Código de Processo Civil e o Código Penal 

português.  

O estatuto de proteção ao direito dos animais afasta a possibilidade de penhora 

destes, tal que foram reconhecidos como sujeitos de direito. A denominação de coisa, 

prescrita no art. 201º, D, do referido estatuto, só é aplicada subsidiariamente desde 

que não sejam incompatíveis com a sua natureza. 

O Estado do Rio Grande do Sul possui a Lei Ordinária nº 15.434/2020, que em 

seu art. 216 dispõe: 

 

Art. 216. É instituído regime jurídico especial para os animais domésticos de 
estimação e reconhecida a sua natureza biológica e emocional como seres 
sencientes, capazes de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. 
Parágrafo único. Os animais domésticos de estimação, que não sejam 
utilizados em atividades agropecuárias e de manifestações culturais 
reconhecidas em lei como patrimônio cultural do Estado, possuem natureza 
jurídica "sui generis" e são sujeitos de direitos despersonificados, devendo 
gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu 
tratamento como coisa. (RIO GRANDE DO SUL, 2020, 
https://leisestaduais.com.br/rs/lei-ordinaria-n-15434-2020-rio-grande-do-sul-
institui-o-codigo-estadual-do-meio-ambiente-do-estado-do-rio-grande-do-
sul). 

 

Percebe-se que a desconsideração dos animais de estimação enquanto bens é 

retrógrada e cada vez mais é possível constatar a incidência de novos institutos 

preocupados com a importante e urgente incidência e aplicabilidade de normas que 

garantem os direitos destes animais no ordenamento jurídico.  

A penhora de animais domésticos parece um tanto descabida e cruel. Se há 

eletrodomésticos e móveis (salvo os de elevado valor para um homem em condição 

econômica mediana) que não podem ser penhorados, em decorrência da aplicação 

direta dos princípios de dignidade da pessoa humana e do princípio da adequação, 

pelo resguardo de o executado ter direito a uma vida digna e que garanta sua 

subsistência, por que é possível retirar da guarda/tutela de seu tutor um cão que com 

ele sempre conviveu? Ou pior, há uma discriminação negativa em relação aos 

caninos, uma vez que apenas são penhorados os cães de raça, pelo que diretamente 
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se pressupõe que estes animais não humanos possuem expressão econômica e são 

tratados enquanto bens. 

 

4.5 Da urgente necessidade da aplicação da impenhorabilidade aos animais 

domésticos 

 

Conforme anteriormente apresentado no presente trabalho de pesquisa, os 

animais não humanos são seres sencientes dotados de sentimentos e sensações de 

dor, fome, com capacidade de dar e de receber afeto. 

Contudo, mesmo diante de tantos reconhecimentos da titularidade de seus 

direitos na Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, a 

classificação de animais não humanos enquanto bens móveis ainda se faz presente 

no Código Civil Brasileiro, e, por conseguinte, há disposição legal no Código de 

Processo Civil Brasileiro que permite a penhora destes como se objetos fossem. 

A penhora de animais com destinação puramente econômica como é o caso da 

junta de gado, parece distinta da penhora de animais de estimação que envolve 

apenas afeto e que a sua submissão à penhora com a retirada do animal de estimação 

do bojo familiar pode trazer grandes e irreparáveis danos aos membros da família: 

 

[...] não existir qualquer dúvida observando a história em face de diferentes 
culturas e principalmente da cultura brasileira, que resta suficientemente 
evidenciado que os animais de estimação, ao guardar com a pessoa humana, 
no âmbito do espaço doméstico — a domus, a casa — uma relação 
estruturada no afeto, ou seja, constatada historicamente que, no plano 
cultural, as relações entre os animais e as pessoas no âmbito da casa 
cumpriram no passado e no presente os chamados ‘requisitos de companhia 
personalizada, bem como entretenimento’ restou concretamente evidenciado 
ao longo de nossa história uma verdadeira ‘relação familiar entre animais de 
estimação e donos que celebramos e satirizamos hoje’ (FERREIRA; 
FIORILLO, 2019, p. 130). 

 

A tradição jurídica considera os animais não humanos enquanto coisas, sendo, 

portanto, considerados enquanto propriedade. Entretanto, a partir da evolução do 

direito animal, vem sendo superada a caracterização dos animais domésticos 

enquanto meros objetos de valor econômico, considerando-os enquanto sujeitos de 

direitos e membros da família.  

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais – Unesco (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), de 1978, ainda que não 

ratificada no Brasil, e, portanto, não possuindo vigência no ordenamento jurídico 
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brasileiro, traz um grande marco aos direitos dos animais, prescrevendo em seu art. 

1º que todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à 

existência (UNESCO, 1978). Tal dispositivo traz à baila o princípio da dignidade que 

todo o ser vivo dotado de sensibilidade merece viver dignamente. Nesse sentido, 

Aguiar (2018, p. 32) afirma que 

 

devemos procurar o reconhecimento e a efetivação dos direitos aos animais 
não por piedade, compaixão, ou por ser moralmente ético, mas sim pelo 
reconhecimento tardio de que os animais de fato, coisas, não são. Eles 
sentem, têm afetividade, possuem o desejo de permanecerem vivos, sendo 
a qualidade de vida afetada diretamente pelo sofrimento, aos maus tratos, ao 
abandono. (...) somos homens, somos animais, somos fisicamente 
diferentes, mas intrinsicamente em tudo semelhantes. Protegemo-nos uns 
aos outros, lutemos uns pelos outros. Que finalmente demos voz aos mais 
fragilizados no contexto que nos inserimos. Concedemos, pois, direitos 
fundamentais aos animais. 

 

Gary Francione, renomado professor de Direito e Filosofia, possui a 

fundamentação sobre a dicotomia entre prazer e dor para afastar a denominação de 

coisas aos animais não humanos. Para Francione, os animais não humanos são seres 

sencientes e, por isto já recebem a titularidade de interesses direcionados à 

manutenção do seu bem-estar. Ainda, para o autor, os animais humanos e não 

humanos têm direito igual à vida (FRANCIONE, [2013?] apud AGUIAR, 2018). 

Na mesma linha de raciocínio, o especialista em direito ambiental Daniel Braga 

Lourenço, alega que ainda há muitas pessoas que acreditam que os animais não 

humanos são totalmente desprovidos de capacidades cognitivas e sensitivas, 

possuindo ainda a visão antropocentrista e utilitarista que estes animais estão para 

servirem ao homem. Desta forma, segundo Lourenço, deve-se traçar uma linha 

demarcatória seguindo o critério da senciência, qual sejam, a capacidade de possuir 

e experimentar a dor e o prazer, ter algum nível de sentido e possui interesse em 

continuar experimentando suas vivências, ou seja, desejar continuar vivo 

(LOURENÇO, 2008 apud AGUIAR, 2018). 

Em 2002, a Lei Fundamental da Alemanha alterou através de uma emenda 

constitucional, seu art. 20-A, incluindo que o Estado alemão protegerá “os recursos 

naturais vitais e os animais por meio dos poderes executivo e judiciário” (REPÚBLICA 

DA ALEMANHA, 1949, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf). O direito 

comparado nos mostra que a ideia pretérita de que os animais não humanos são 

coisas está sendo indubitavelmente superada. Nesta perspectiva: 
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[...] torna-se imperioso admitir a quão arcaica está a redução dos animais 
como coisas, (e é nesse sentido que compactuamos com a visão de Maria 
Cristina Brugnara que em sua obra “Condição animal”, argumenta que uma 
vez atados ao status de coisa, os animais serão na esmagadora maioria dos 
casos, moralmente irrelevantes e juridicamente submissos), bens 
semoventes; afinal, pela literalidade das palavras, não é difícil perceber que 
meros bens (mesmo que dotados de próprio movimento ) ou coisas não 
sentem nem são capazes de despertar afeto e até mesmo nutrir uma relação 
com o homem. Se não se reconhece tal realidade pelo instinto, pelo 
sentimento ou pela razão, resta comprovada pela ciência (AGUIAR, 2018, p. 
43, grifo da autora). 

 

Um dos pontos cruciais dos direitos dos animais versa sobre as mesmas 

premissas: (i) vivemos no mesmo mundo que os animais não humanos; (ii) os animais 

humanos são sujeitos de direitos; (iii) os animais humanos possuem entre outras 

coisas cognição, sensibilidade e racionalidade; (iv) os animais de estimação são seres 

sencientes e possuem certa cognição; e (v) os animais de estimação convivem com 

os homens em seus lares. 

A partir do conjunto de premissas acima, infere-se dizer que os animais não 

humanos, por conviverem com os homens, constituem-se enquanto sujeitos titulares 

de direito, uma vez que são membros das famílias ocupando espaço privilegiado em 

relação a outro animal com destinação exclusivamente econômica. 

Deste modo, ante todo o exposto neste trabalho de pesquisa, muito além de ser 

uma questão meramente moral ou de justiça, o direito dos animais deve ser 

compreendido a partir do seu contexto histórico de domesticação e da conquista 

privilegiada que os animais de estimação (pets) vêm ocupando a séculos. É 

imprescindível que a sociedade deixe de lado o seu comportamento egocêntrico e 

utilitarista e passe a ter a percepção de que os pets são seres sencientes, com 

faculdades cognitivas, capazes de sentir a fome, o frio, a dor e a euforia. 

Considerando que os animais de estimação são seres vivos e dotados de 

sentimentos, chega a ser desrespeitosa a previsão de que estes animais possam ser 

submetidos à penhora. Muitos artigos, ainda que feitas algumas alterações, foram 

recepcionados dos Códigos Civil e de Processo Civil pretéritos. Entretanto, faz-se 

medida necessária e urgente que a legislação brasileira altere os artigos que tratam 

os semoventes única e exclusivamente enquanto propriedade. 

O direito comparado nos mostra que em outros países, como na Alemanha e em 

Portugal, o reconhecimento dos animais não humanos enquanto sujeitos de direitos 

já é uma realidade e, por esta razão, um sujeito de direito e interesses deve ser 
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tutelado pelo Estado, sendo-lhe ofertado o direito de viver com dignidade e de ser 

admissível a discussão de seus interesses em juízo.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa foi defender que os animais de estimação não podem 

ser enquadrados enquanto coisas, considerando que, estes são seres sencientes, 

capazes de dar e retribuir afeto e que por estas e outras razões apresentadas ao longo 

deste trabalho, percebemos que os pets são titulares de direitos. 

Reconhecer que os animais de estimação são sujeitos de direitos não é ato 

exclusivo da moralidade, pois se assim o fosse, voltaríamos para o ciclo vicioso e 

utilitarista em que o homem agiria bem ou corretamente em relação a outro animal, 

apenas para satisfazer um interesse do ser humano. Por isso, o reconhecimento do 

direito do animal não humano deve ser algo por si só, isto é, o homem deve 

reconhecer os direitos destes sui generis, em sua natureza jurídica. 

É fato que os códigos civilistas tanto de direito material quanto processual 

brasileiros, tocante ao tratamento dado aos semoventes, é bastante ultrapassado, 

haja vista que estes diplomas ainda consideram os animais não humanos enquanto 

bens de utilidade o que, só realça o antropocentrismo mascarado que ainda vivemos 

e convivemos.  

O homem possui relação estreita de afeição com os animais domésticos desde 

o processo de domesticação destes, pois os animais não humanos encontraram no 

homem abrigo, comida e afeto, o que aos poucos os animais silvestres tornaram-se 

animais domésticos.  

Ainda neste sentido, a família brasileira é composta pelos mais variados tipos de 

conjuntura. A família eudaimonista, por exemplo, é o tipo familiar que possui o objetivo 

de encontrar o equilíbrio entre os seus pares, com o intento de buscar a felicidade. É 

inegável que um lar que tenha entre seus membros um pet, é um lar mais alegre e 

leve. O simples fato de chegar em casa e ser recebido com alegria pelo pet já é o 

suficiente para deixar o dia mais leve.  

Tendo em vista a relação de afeto estabelecida entre o homem e os animais de 

estimação, é que foi se percebendo a necessidade de ampará-los legalmente. O 

direito comparado nos mostra que a matéria de direito dos animais merece destaque. 

O ordenamento jurídico aos poucos está incorporando a matéria em suas legislações. 

Na Alemanha, conforme visto, há uma emenda constitucional que inclui o art. 20-a, 

que prescreve sobre o direito dos animais não humanos, Portugal tem um estatuto 

jurídico que legisla sobre o direito animal e, o Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, 
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possui uma Lei Ordinária nº 15.434/2020, que versa sobre a titularidade dos animais 

de estimação enquanto entes despersonalizados, garantindo-lhes a tutela 

jurisdicional. 

Ainda, conforme apresentado, está sendo admitido que os animais não humanos 

figurem como autores, desde que devidamente representados, em ações judiciais. O 

litígio formado por estes animais-autores versa sobre matérias mais simples, mas 

também com matérias mais complexas como é o caso da guarda e dos danos morais 

causados por lesões aos animais. 

Por essa razão, o tema da presente pesquisa é pertinente na atualidade, pois o 

cenário da tutela jurisdicional destinada aos animais domésticos está se 

transformando a medida em que estes animais estão sendo reconhecidos enquanto 

sujeitos de direitos. 

A presente pesquisa explanou a tese do antropocentrismo enquanto uma das 

principais causadoras de repúdio aos direitos dos animais, pois estando o homem no 

centro do poder, tudo o que estiver a sua volta é para si importando tão somente para 

a satisfação de seus interesses. 

Deste modo, todo e qualquer reconhecimento frente aos direitos dos animais é 

um grande avanço, ainda que a humanidade esteja andando em “passos de formiga 

e sem vontade”, é imperioso afirmar que ainda que embrionário, o direito dos animais 

está avançando e conquistando seu espaço o que jamais poderia ter ficado 

adormecido.  

A pesquisa foi pertinente pois buscou conceitos e argumentos em favor da 

necessidade de afastar a classificação de coisa agregada aos animais de estimação, 

com a fundamentação de que estes são seres sencientes e titulares de direitos, 

minimamente sobre a condição de usufruírem de uma vida digna.  

Para concluir, vestindo-se da roupagem sociológica, filosófica e jurídica, é que 

se extrai de toda pesquisa e entendimento sobre o tema estudado, é que ainda é 

necessário e medida urgente de que os animais de estimação (pets) sejam cada vez 

mais reconhecidos e respeitados enquanto sujeitos de direitos, que a legislação pátria 

materialize os direitos destes animais em suas codificações e, consequentemente que 

a lei da impenhorabilidade recaia sobre os semoventes de estimação. 
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