
Caso Fatos Comarca Nº dos Autos 

Diego e outros vs. Barcino e 
outra 

23 gatos autores de ação 
de reparação de danos 

(jan. 2020) 

5ª Vara Cível e 
Comercial de 
Salvador/BA 

8000905-50.2020.8.05.0001 

Jack vs. Mello 

Cão, representado por 
ONG, demanda seu 

próprio tutor por maus-
tratos (jan. 2020) 

4ª Vara Cível de 
Cascavel/PR 0000691-32.2020.8.16.0021 

Mel Leão vs. Pet Shop 

Cão, representada por seus 
tutores, processa o pet 

shop que lhe causou danos 
físicos e morais, diante do 

acasalamento não 
autorizado do animal no 

ambiente (jun. 2020) 

18ª Vara Cível de Belo 
Horizonte/MG 5086613-28.2020.8.13.0024 

Boss e outros vs. BP Pet Shop 

Cão, representado por seus 
tutores e em litisconsórcio 
com eles, processa o pet 

shop que lhe causou danos 
físicos e morais (jul. 2020) 

Vara Cível de Porto 
Alegre/RS 5002248-33.2020.8.21.6001 

Pipoca e outro vs. Vieira 

Cão “de rua”, 
representado por ONG e 

em litisconsórcio com ela, 
demanda pessoa que lhe 
efetuou disparos de arma 

de fogo. Há pedido de 
pensão mensal (ago. 2020) 

5ª Vara Cível de 
Cascavel/PR 0025175-14.2020.8.16.0021 

Aladim vs. Município de 
Caruaru 

Cão, representado pelo 
tutor, pleiteia assistência à 

saúde para realizar 
cirurgia de emergência 

que o tutor não tem como 
pagar (ago. 2020) 

2ª Vara Cível de 
Caruaru/PE 0001798-31.2020.8.17.9480 

Spike e Rambo 

Cães, representados por 
ONG, demandam seu 

próprio tutor por maus-
tratos, diante de abandono 
ocorrido durante 29 dias 

(ago. 2020) 

3ª Vara Cível de 
Cascavel/PR 0026252-58.2020.8.16.0021 

Chaplin 

Cão, representado por seus 
tutores, pleiteia impedir 
constrangimento ilegal 
que vem sofrendo no 

condomínio, para poder 
ter livre acesso pela 

entrada principal e demais 
dependências (ago. 2020) 

5ª Vara Cível de João 
Pessoa/PB 0841252-69.2020.8.15.2001 

Tira Leite 

Cão, representado pela 
ONG, pleiteia assistência à 

saúde para realizar 
cirurgia de emergência em 

decorrência de 
atropelamento, com 

pedido  de pensão (ago. 
2020) 

2ª Vara Cível e 
Empresarial de 
Capanema/PA 

0800686-55.2020 

Animais da Bonja 
Dois cães e oito gatos, 

representados por ONG, 
pleiteiam a indenização 

3ª Vara Cível de Porto 
Alegre/RS 5048149-79.2020.8.21.0001 



para custear 
procedimentos cirúrgicos 

e esterilização, pois 
submetidos a situação de 
maus-tratos em ambiente 

insalubre (ago. 2020) 

Scooby vs. Município de 
Caruaru 

Cão, representado pelo 
tutor, pleiteia assistência à 

saúde para realizar 
procedimento cirúrgico 
para remoção hernia de 

disco (ago. 2020) 

1ª Vara da Fazenda 
Pública de Caruaru/PE 0005048-23.2020.8.17.2480 

 


