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Resumo:
O presente capítulo analisa as questões relativas à legitimidade dos animais em fig-
urarem no polo ativo de demandas judiciais, analisando desde a capacidade de ser 
parte, a capacidade processual de estar em juízo e a capacidade postulatória. Nesse 
viés, traz à tona a discussão jurisprudencial do caso Rambo e Spike, grande marco 
para o reconhecido pelos tribunais da necessidade de atribuir aos animais a opor-
tunidade de postular pelos seus direitos, matéria esta nunca antes tratada pela leg-
islação pátria, tão pouco pelos tribunais nacionais. Assim, o objetivo é demonstrar 
a evidente capacidade de ser parte dos animais, tendo em vista, serem reconhe-
cidos como sujeitos de direitos e não apenas como objetos de seus proprietári-
os, questão já balizada de forma constitucional. Portanto, durante a leitura deste 
capítulo, será possível analisar as questões doutrinárias, caso concreto e posicion-
amento jurisprudencial sobre o entendimento da legitimidade processual ativa dos 
animais através do precedente histórico que conduz à inexoráveis reflexões. 
Palavras-chave: Legitimidade. Animais. Sujeitos. Direitos. 

Abstract:
This chapter analyzes the issues related to the legitimacy of animals to appear in 
the active pole of lawsuits, analyzing from the capacity to be a party, the procedur-
al capacity to be in court and the postulatory capacity. In this vein, it brings to light 
the jurisprudential discussion of the Rambo and Spike case, a major milestone for 
the recognition by the courts of the need to give animals the opportunity to claim 
for their rights, a matter that has never been dealt with by national legislation, nor 
by national courts. . Thus, the objective is to demonstrate the evident ability to 
be part of the animals, in order to be recognized as subjects of rights and not just 
as objects of their owners, an issue already marked out in a constitutional way. 
Therefore, while reading this chapter, it will be possible to analyze the doctrinal 
issues, concrete case and jurisprudential position on the understanding of the ac-
tive procedural legitimacy of animals through the historical precedent that leads to 
inexorable reflections.
Keywords: Legitimacy. Animals. Subjects. Rights.
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Não poderemos chegar a outra conclusão senão a de que os ani-
mais, embora não sejam pessoas humanas ou jurídicas, são indiví-
duos que possuem direitos inatos e aqueles que lhes são conferidos 
pelas leis, sendo que os primeiros encontram-se acima de qualquer 
condição legislativa 

    [ Dias ]

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os animais de estimação, outrora vistos como apenas bens se-
moventes, vêm, de forma crescente, conquistando espaço e impor-
tância na sociedade contemporânea que vive em constante evolução 
ética, moral e social. Em decorrência dessa nova vertente de pen-
samento acerca da posição do animal de companhia na sociedade 
atual, muito se tem refletido acerca dos limites dos direitos que lhe 
são conferidos, sendo uma das questões postas em discussão a capa-
cidade processual ativa do animal para propor demandas perante o 
Poder Judiciário brasileiro.

Assim, o presente capítulo possui o objetivo precípuo de discu-
tir a possibilidade de os animais integrarem polo processual, figuran-
do, desta forma, como parte em processo judicial, para pleito de seus 
direitos, sendo estes assegurados pelo Judiciário brasileiro.

  

SUJEITOS QUE GOZAM DE LEGITIMIDADE 
 PROCESSUAL ATIVA 

A legitimidade para postular em juízo, de acordo com o ar-
tigo 17 do Código de Processo Civil de 2015, consiste em um dos 
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Buzaid (1956), tal instituto pode ser conceituado como a pertinência 
subjetiva da ação, ou seja, condição expressamente autorizada em lei 
em que um sujeito (demandante) invoca a tutela jurisdicional. Se-
gundo Didier (2015), para que seja conferida legitimidade ad cau-
sam é necessário que exista um vínculo entre as partes da demanda 
e a situação jurídica que está sendo afirmada. Essa legitimação para 
propositura de determinada demanda é subdividida em legitimida-
de ordinária e extraordinária. De um lado, a primeira consiste na 
existência de vínculo entre a situação legitimidade e as situações ju-
rídicas que foram submetidas à análise do julgador. Para o professor 
Donaldo Armelin (1979, p. 117), a classificação de legitimidade “[...] 
coincide as figuras das partes com os polos da relação jurídica, ma-
terial ou processual, real ou apenas afirmada, retratada no pedido 
inicial.” De outro lado, ao contrário da primeira, a legitimidade ad 
causam extraordinária, também conhecida como legitimação anô-
mala ou substituição processual, encontra-se preconizada no artigo 
18, do Código de Processo Civil, ao dispor: “ninguém poderá pleitear 
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo orde-
namento jurídico” (BRASIL, 2015). 

Neste diapasão, Didier (2015) leciona que legitimação anômala 
ocorre na hipótese de não haver correspondência total entre a situa-
ção legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do juí-
zo. Sendo assim, legitimado extraordinário é aquele que defende em 
nome próprio interesse de outro sujeito de direito. Cabe destacar que 
na legitimidade ad causam não é levada em consideração a capacidade 
jurídica do plano do direito material muito menos se a parte, de fato, 
possui o direito a ser garantido perante o judiciário, uma vez que o di-
reito fundamental à tutela jurisdicional é um direito previsto no artigo 
5°, inciso XXXV, da Constituição Federal e não traz como requisitos 
que possam obstar a efetivação deste (BRASIL, 1988).  D e s t a 
forma, resta-se lídimo que qualquer pessoa, independentemente de 
ser detentor do direito material a ser resguardado através da demanda 
a ser proposta, é legítima para propositura de determinada ação, desde 
que possua vínculo com a parte a ser demandada em juízo e pertinên-
cia perante a situação que for levada à análise do julgador.
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O “CASO RAMBO E SPIKE”

O caso Rambo e Spike ganhou grande notoriedade como mar-
co do reconhecimento dos direitos dos animais ao figurarem no polo 
ativo de uma ação judicial. Tal episódio, foi levado a público, quando 
dois cães foram resgatados, em agosto de 2020, por uma Organização 
Não Governamental da Cidade de Cascavel – Paraná, após passarem 
29 dias sozinhos, abandonados por seus tutores. 

Nesse viés, instaurou-se processo de Reparação de Danos com 
Pedido de Tutela Antecipada, autos de nº 0059204-56.2020.8.16.0000, 
por intermédio das quais se julgou extinta a ação, em primeira ins-
tância, sem resolução do mérito, em relação aos autores não-huma-
nos Rambo e Spike, ao argumento de que estes não detinham capaci-
dade para figurarem como parte no processo. 

Entretanto, em razões recursais, o Relator sustentou, balizado pela 
doutrina que  a  temática  trazida  nos  presentes  autos,  visando  a tutela 
dos direitos dos animais não humanos por meio da chamada “judicia-
lização terciária” – termo inovador utilizado pela doutrina animalista 
como forma de garantia da efetividade do Direito Animal, compreen-
dendo um novo campo do saber jurídico relacionado a esse ramo do 
Direito,  razão pela qual,  mostra-se  imprescindível  reconhecer a rele-
vância do tema, principalmente diante da evolução da ética animal em 
nosso processo civilizatório global (GORDILHO; JÚNIOR; 2020, p. 14). 

Importante salientar, nesse viés, que o marco do Direito Ani-
mal, como ramo dissociado do Direito Ambiental, surgiu a partir da 
regra constitucional da proibição da crueldade dos animais, prevista 
na última parte do inciso VII do §1º do artigo 225 da Constituição 
Federal (MEDEIROS; PETTERLE; NETO. 2016). Dessa forma,

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-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: 
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loquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade (BRASIL, 1988).

No mesmo sentido, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, 
dispõe que “constitui proteção constitucional autônoma, devendo-se 
resguardar os animais contra atos cruéis independentemente de ha-
ver consequências para o meio-ambiente, para a função ecológica da 
fauna ou para a preservação das espécies” (ADI nº 4983). Por conse-
guinte, foi o direito animal que guiou os magistrados da Sétima Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) no seu histórico 
precedente, cuja ementa restou publicada com o seguinte teor: 

Recurso de agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Decisão que 
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação aos cães Rambo 
e Spike, ao fundamento de que estes não detêm capacidade para figurarem 
no polo ativo da demanda. Pleito de manutenção dos litisconsortes no polo 
ativo da ação. Acolhido. Animais que, pela natureza de seres sencientes, 
ostentam capacidade de ser parte (personalidade judiciária). Inteligência 
dos artigos 5º, XXXV, e 225, § 1º, VII, ambos da Constituição Federal de 
1988, c/c art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 24.645/1934. Precedentes do direito 
comparado (Argentina e Colômbia). Decisões no sistema jurídico brasilei-
ro reconhecendo a possibilidade de os animais constarem no polo ativo das 
demandas, desde que devidamente representados. Vigência do Decreto-Lei 
nº 24.645/1934. Aplicabilidade recente das disposições previstas no referido 
decreto pelos Tribunais Superiores (STJ e STF). Decisão reformada. Recur-
so conhecido e provido. (TJPR – 7ª C. Cível – 0059204- 56.2020.8.16.0000 
– Cascavel – Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Marcel Gui-
marães Rotoli de Macedo, j. em 14.09.2021, p. em 23.09.2021)

Com base na análise do julgado e do tema tem-se que, do ponto 
vista do direito positivo, o direito animal pode ser conceituado como 
conjunto de regras e princípios que estabelece os direitos dos animais 
não-humanos, considerados em si mesmos, independentemente da 
sua função ambiental ou ecológica (ATAIDE JUNIOR, 2018, p. 50-51).

Segundo o direito animal, o titular do direito à reparação de 
danos será o próprio, uma vez que ele foi a vítima da violência e do 
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sofrimento. Os danos físicos e os extrapatrimoniais foram por ele 
diretamente experimentados, pois é um ser dotado de consciên-
cia, não uma propriedade ou um objeto inanimado, à disposição de 
seus tutores. 

Nesse diapasão, a Exma. Ministra Rosa Weber, quando do jul-
gamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.983, dispõe:

O atual estágio evolutivo da humanidade impõe o reconhecimento de que 
há dignidade para além da pessoa humana, de modo que se faz presente 
a tarefa de acolhimento e introjeção da dimensão ecológica ao Estado de 
Direito. [...] A Constituição, no seu artigo 225, § 1º, VII, acompanha o nível 
de esclarecimento alcançado pela humanidade no sentido de superação da 
limitação antropocêntrica que coloca o homem no centro de tudo e todo o   
resto   como   instrumento a   seu   serviço, em   prol   do reconhecimento 
de que os animais possuem uma dignidade própria que deve ser respeitada. 
O bem protegido pelo inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição, 
enfatizo, possui matriz biocêntrica, dado que a Constituição confere valor 
intrínseco às formas de vida não humanas e o modo escolhido pela Carta 
da República para a preservação da fauna e do bem-estar do animal foi a 
proibição expressa de conduta cruel, atentatória à integridade dos animais.” 
(STF. ADI 4.983. Rel. Min. Marco Aurélio. Dje06.10.2016) 

Sobre o tema, leciona a doutrina 

[...] o animal não-humano é relevante enquanto indivíduo, portador de va-
lor e dignidade próprios, dada a sua capacidade de sentir dor e experimen-
tar sofrimento, seja físico, seja psíquico. É o fato da senciência animal, va-
lorado pela Constituição, que revela que o bem-estar animal, incompatível 
com as equiparações tradicionais entre animais e coisas, animais e bens ou 
com a consideração dos animais como simples meios para o uso arbitrário 
desta ou daquela vontade humana (ATAIDE JUNIOR, 2020 p. 116).

Assim, considerando o valor intrínseco dado aos animais não 
humanos pela Carta Magna ao reconhecer o direito fundamental à 
existência e a vedação à crueldade (VII, §1º, 225 da CF) e tendo em 
vista o reconhecimento da senciência desses seres, é possível reco-
nhecê-los como sujeitos de direitos fundamentais e, por consequên-



LEANDRO SILVA COSTA — LUIZ FELIPE BARBOSA DE SOUZA
MILENA DE OLIVEIRA FREITAS 238

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]  cia, portanto, com capacidade de ser parte, desde que devidamente 

representados. Em razão disso, foi entendida como legítima a “ju-
dicialização estrita do Direito Animal (GORDILHO; ATAIDE JU-
NIOR. 2020, p. 14). Por todo o exposto, foi dado provimento ao re-
curso de Agravo de Instrumento interposto com o fim de determinar 
a reinclusão de Spike e Rambo como litisconsortes ativos da deman-
da supramencionada. Dessa forma, de fato, tem-se como histórico o 
julgamento do “caso Rambo e Spike” pelo TJPR, tendo em vista que 
reconheceu a legitimidade ad causam dos animais de estimação ao 
postularem seus direitos perante o Poder Judiciário brasileiro, ma-
téria esta nunca tratada pela legislação pátria, tampouco pelos tribu-
nais nacionais.

A TUTELA JURÍDICA DO ANIMAL LHE CONFERE  
LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA?

 A capacidade de ser parte, para alguns chamada de persona-
lidade processual ou personalidade judiciária é a capacidade (ativa 
ou passiva) de ser sujeito da relação jurídica processual, ou seja, é 
a aptidão para exercer direitos e desempenhar deveres processuais, 
participando de uma relação jurídica ou assumindo uma situação ju-
rídica processual. Conforme a doutrina de Pontes de Miranda, para 
os que possuem capacidade de ser parte, não se exige que sejam os 
sujeitos do direito que se controverte em juízo, nem sequer que sejam 
ligados a ele (PONTES DE MIRANDA, 1973, p. 245). Nesse sentido, 
a capacidade de ser parte conferida aos animais é reconhecida pela 
Constituição mesmo que, implicitamente, com base na consciência 
e a senciência dos animais, pela regra da proibição da crueldade. 
Como é inafastável o controle jurisdicional sobre qualquer ameaça 
ou lesão a direito (art. 5º, XXXV, Constituição), os direitos animais 
também estão abrigados pela garantia do acesso à justiça, da qual é 
corolária a capacidade de ser parte (DIDIER JÚNIOR, 2015, p. 369).

Dessa forma, os animais podem demandar em juízo por seus 
direitos, da mesma forma como podem as crianças e os adolescen-
tes absolutamente incapazes, o nascituro, os incapazes de exprimir 
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sua vontade entre diversos outros exemplos. Por sua vez, a capa-
cidade processual stricto sensu ou capacidade de estar em juízo 
dos animais precisa ser integrada por atividade alheia, tendo em 
vista que os animais são incapazes de estarem sozinhos, ou pes-
soalmente, em juízo e exercer ou desempenhar os respectivos atos 
processuais (ATAIDE JUNIOR, 2021). Nesse sentido, o art. 2º, § 
3º, do Decreto 24.645/1934 identifica os responsáveis por suprirem 
a incapacidade dos animais para estarem em juízo: o Ministério 
Público; os substitutos legais ou tutores do animal; os membros das 
sociedades protetoras de animais (BRASIL, 1934).

Animais postulando direitos perante tribunais – e conseguin-
do, por meio do processo, melhorar suas vidas – têm um significado 
discursivo incomparável, jamais alcançado na história da relação hu-
manidade/animalidade ou mesmo da história na moralidade. Signi-
fica a inclusão dos animais não humanos na comunidade moral, an-
tes formada apenas por humanos. O processo é um instrumento de 
inclusão moral. Por meio dele valoram-se condutas e reconhecem-se 
direitos. Mais do que isso, o processo reconhecer subjetividades. A 
partir do momento em que a subjetividade animal for admitida pelo 
processo e difundir-se pela comunicação, um novo vocabulário e um 
novo discurso serão fomentados (ATAIDE JUNIOR, 2021, p.12). 
Nesse passo, o destino que os processualistas podem abrir para os 
animais não humanos é de um mundo mais pacífico, sem a brutal 
violência da indiferença à dor e ao sofrimento alheios. Os animais 
importam por si próprios. Essa escolha já foi realizada na decisão 
política fundamental do Brasil, há mais de 30 anos. Cumpre ao pro-
cesso, que tantas viradas civilizatórias já realizou, ajudar a realizar 
mais essa promessa constitucional (ATAIDE JUNIOR, 2021 p.12).

Mister frisar que afirmar a capacidade processual dos animais 
e permitir que esses seres vivos participem do processo, defendendo 
direitos fundamentais e subjetivos, é reconhecer que o espaço da Hu-
manidade não é de superioridade e de dominação, mas de coexistên-
cia pacífica e de alteridade (ATAIDE JUNIOR, 2021 p. 15). Assim, é 
indubitável que, mesmo não sendo previsto na legislação processual 
pátria, os tribunais, mesmo que timidamente, têm entendido pela 
possibilidade de animais integrarem polos processuais de determi-
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sejam garantidos seus direitos que foram violados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo exposto no presente trabalho, foi possível perceber 
que os animais, principalmente os de estimação, têm conquistado 
cada vez mais direitos e espaço perante a sociedade atual, em decor-
rência da nova postura social que ensejou tratamento mais respeito-
so e que considera o animal não somente como um bem de proprie-
dade, mas até mesmo como um membro familiar.

Essa mentalidade trouxe como consequência vários aspectos 
não somente no âmbito do Direito das Famílias, mas também pe-
rante o Direito Processual Civil, uma vez que a legislação não prevê 
a possibilidade de os animais ingressarem com determinada ação ju-
dicial perante o Poder Judiciário para fazer valer seu direito ficando 
a cargo de doutrinadores e dos tribunais a discussão acerca da possi-
bilidade ou não.

Necessário que se leve em consideração o precedente juris-
prudencial do TJPR, bem como a evidente evolução na posição dos 
animais no atual contexto social, mesmo sendo o legislador omisso 
sobre o tema, é entendido, até então, como cabível a propositura de 
ação judicial por animais, ou seja, animais podem figurar polo ativo 
de determinadas demandas a fim de submeter à análise de juízes os 
litígios que possuam consigo pertinência ou algum vínculo.

Importante frisar que, mesmo que de forma morosa e tímida, 
os tribunais nacionais estão tendenciosos a aderir este entendimento, 
uma vez que, conforme já exposto, os animais têm, cada vez mais, 
conquistando novos espaços na atualidade, sendo atribuído aos mes-
mos maiores importâncias que eram outrora incumbidas.

Em suma, enquanto não há nenhuma decisão dos tribunais su-
periores e nem mesmo alguma legislação versando sobre o tema da 
legitimidade ad causam dos animais de estimação, entende-se cabí-
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vel a propositura de ações judiciais por estes, com base na decisão do 
TJPR que reconheceu a legitimidade ativa dos cachorros de estima-
ção Rambo e Spike.
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