
Termo de declaração de Guarda de Animal de Estimação
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Obs: Utilizar fotos de diversos ângulos do pet. 

O(s) abaixo nomeado(s) e identificado(s), para todos fins de direito, declara(m) a guarda
do animal de estimação cujas fotos estão apostas acima, e mais o que segue: 

1º Titular dos Direitos de Guarda (“dono 1“ – Guardião 1):

Nome completo:_________________________________________________________
Estado Civil: ____________________  Profissão:______________________________
Endereço completo:__________________________ ____________________________
___________ Cidade: ________________Estado:______________CEP:___________ 
Nome da mãe:__________________________________________________________
CPF  nº: _______________ Telefone fixo: _____________Tel. Celular:____________
Identidade:________________ Órgão Expedidor: ___________Expedição:__________
E-mail:________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
2º Titular dos Direitos de Guarda ( “dono 2“ - Guardião 2):

Nome completo:_________________________________________________________
Estado Civil: ____________________  Profissão:______________________________
Endereço completo:______________________________________________________ 
____________ Cidade: ________________Estado:______________CEP:___________
Nome da mãe:__________________________________________________________
CPF  nº: _______________ Telefone fixo: ____________ Tel. Celular:____________
Identidade:_________________ Órgão Expedidor:__________Expedição:__________
E-mail:________________________________________________________________
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Obs: Se só houver um titular, excluir o local para  “dono” 2 – Guardião 2.  Se houver mais titulares, será necessário copiar  (entre uma linha pontilhada e outra) e colar
abaixo, atualizando para 3º titular (“dono” 3 - Guardião 3), 4º titular (“dono” 4 – Guardião 4), etc, quantos forem os titulares dos direitos de guarda do pet. E retirar essa
observação ao final, antes da assinatura. 

Declar(o)(amos),  para  todos  os  fins  de  direito,  ser  o(s)  legítimo(s)  detentor(es)  do
direito de guarda do animal de estimação (pet) abaixo nomeado e identificado por suas
características e demais dados, cujas fotos seguem junto a esse arquivo/Termo, o qual
se encontra sob a minha/nossa responsabilidade e guarda: 
Nome _______________________________________________________________
Gênero/espécie: _______________________________________________________
Raça: __________________________Sexo: ________________________________



Pelagem/plumagem: _____________________________________________________
Data de nascimento: _______________ Idade aproximada: _____________________
Pai do pet: ___________________________________________________________
mãe do pet: __________________________________________________________
Sinais característicos: __________________________________________________
Dados de pedigree: ____________________________________________________
Microchip: ___________________________________________________________
Local de nascimento (cidade/est/país):______________________________________
Aquisição (estab ou nome pessoa vendeu/doou ou de que adotou): ___________________________________
Outros dados: ________________________________________________________
Observações: _________________________________________________________
E,  no  interesse  do  pet  sob  minha/nossa  guarda  e  responsabilidade,  também  me
declaro/nos declaramos estar ciente(s) da legislação incidente, em particular dos termos
do Decreto-lei nº 24.645/1934, que estabelece “Medidas de Proteção aos Animais”,
bem como da Lei Federal de Proteção à Fauna, nº 5.197/1967,  e  da  Lei  Federal  de
Crimes   Ambientais,   nº  9.605/1968,   comprometendo-me/nos   a:  1)  manter o
animal sob   minha/nossa guarda, em   boas   condições de   abrigo,  higiene,
alimentação e saúde, dando-lhe a devida  atenção e cuidado; 2) levar o animal
periodicamente ao médico  veterinário, para vacinação e vermifugação, se for
o caso e  sempre que se fizer necessário, com a finalidade  de mantê-lo
saudável;  3) não manter o animal isolado, preso   permanentemente em
corrente curta, em gaiola   ou confinado;  4) em hipótese alguma tratar o
animal com violência   ou abandoná-lo;  5) se por alguma razão  não  puder(mos)
mais criá-lo, procurar um  novo guardião que  se comprometa com as  condições
mínimas previstas nesta declaração de guarda e responsabilidade; 6) em caso
de origem por adoção de “Associação Legalmente Reconhecida”,  concordar  e
cumprir com todos  os termos  do compromisso de adoção, inclusive   perda de
guarda, fiscalização e outros;  7)  transferir a guarda somente em caso d e
extrema necessidade, devendo fazê-lo através de declaração como essa, a
ser  averbada  junto  ao  registro  deste  termo,  no  cartório  em  que
realizado. E  por  estar  tudo  em  conformidade  com  o  meu/nosso  desejo,  e  ser
expressão da verdade, subscrev(o)(emos) o presente “termo”, requerendo seu registro ao
cartório  do  1º  Ofício  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  de  Belo  Horizonte,
elejo/elegemos o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir eventuais dúvidas ou
litígios decorrentes da presente declaração. 

Belo Horizonte, ..., de …………….…………, de 20…..

________________________________
Declarante nº 1 

________________________________
Declarante nº 2 

Como você deseja receber sua certidõo? Marque sua opção com um X:
1) eletronicamente, por download, no site da Central RTDBrasil: ______, ou
2) em papel, retirando no cartório: _____, ou
3) em papel, pelo correio (mediante pagamento do custo): ______. 


