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MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERIAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE OURO PRETO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _____ VARA CÍVEL DA
COMARCA DE OURO PRETO/MG

DISTRIBUIÇÃO DE URGÊNCIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo órgão de
execução signatário, vem perante Vossa Excelência, com fulcro na inclusa documentação,
e fundamento nos artigos 225 , parágrafo 1º, VII , 127, caput , 129, III da Constituição
Federal, artigo 25, inciso IV, alínea a, da Lei Federal 8.625/93 , artigos 1º, I e IV, 4º, 12 e
21 da Lei n. 7.347/85, Decreto n. 24.645/34 , Lei n. 5.197/67, artigo 3º da Lei n.
6.938/81, artigo 32 da Lei n. 9.605/98, Lei Estadual 21.970/16, e na Lei 13.426/17
propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A) MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG, pessoa jurídica de direito público
interno, com sede na Praça Barão do Rio Branco, n.º 12, nesta cidade, CNPJ n.
18295295/0001-36, representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr Júlio
Ernesto de Grammont Machado de Araújo, e
B) SC – SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, CNPJ nº 12803572/0001-98, com sede no Avenida Américo Renne
Gianneti, n.1278, Sta A, bairro Saramenha, em Ouro Preto, representada por seu
sócio Raul Augusto Spineli da Silva, devidamente qualificado à fl.18 do IC n.
0461.12.000060-3. Pelas razões de fato e de direito a seguir expendidas.
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1 - Dos Fatos:
1.1 – Das representações pelos maus tratos aos animais do CCZ de
Ouro Preto:
Os procedimentos anexados, inquéritos civis n.0461.12.000060-3 e n.
0461.12.000090-0, foram instaurados em decorrência das várias representações
encaminhadas ao Ministério Público referentes aos maus tratos a que estavam
sendo submetidos os animais errantes apreendidos na cidade de Ouro Preto.
Fazendo um breve histórico da situação do local, verifica-se que desde o
ano de 2012 a sociedade civil organizada luta arduamente contra as mazelas
ocorridas no CCZ de Ouro Preto.
Inúmeras eram as representações sobre os maus tratos aos animais
praticado pela empresa ré em conivência do Município, conforme representações
de fls.03/1 e e-mails constantes às fls.23/40 dos autos 0461.12.000060-3.
Corroborando as referidas representações, está o e-mail de fl.25, no qual a
estagiária do MP, que acompanhou a vistoria no CCZ de Ouro Preto, relatou que é
difícil de acreditar que no local o veterinário faça eutanásia humanizada dos
animais tendo em vista que sequer há sala para esta finalidade, bem como que o
veterinário não trata os animais recolhidos, pois “extrapola os termos do contrato”,
resumindo a função do veterinário era sacrificar os animais recolhidos! Fatos
reafirmados também pelas representações de fl.52, replicada à fl.54; bem como de
fl.58/63, todos dos referidos autos.
O descaso para com os animais apreendidos e mantidos pela empresa
era tamanho que, pelos formulários de fls.192/466 do IC n. 0461.12.000090-0,
constata-se a indiferença à realidade deles e o sacrifício indiscriminado desses
animais. Diante de uma simples análise desses formulários, verifica-se a ausência
de informações relevantes como os motivos dos recolhimentos; se estavam doentes;
se eram animais tratados ou não pela comunidade; se as demandas pelo
recolhimento foram apresentadas por populares ou pela Secretaria de Saúde; se os
animais eram bravos; se havia cadastro de vacinação antirrábica deles; se o animal
já havia sido anteriormente apreendido ou não; dentre outras. Vale ressaltar que
esses referidos “formulários” se limitaram a apresentar o local da apreensão, a data,
o sexo, a espécie, o porte, a raça, o tamanho e a cor da pelagem, e, no fim da página,
há um espaço para observações, que, em regra, somente consta a data do óbito ou
do sacrifício do animal, sem qualquer referência técnica ou razão para esses
procedimentos, a exemplo dos animais sacrificados de fls.353/466 e dos óbitos de
fls. os de fls.414, 416 e 420. Outrossim, não há assinatura do funcionário do canil
responsável pelo recolhimento, como deveria ocorrer.
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Estas práticas foram ratificadas pelos responsáveis da empresa, em maio
de 2012, quando em reunião com o Ministério Público, conforme ata de
fls.fls.20/21, dos autos do IC n.0461.12.000090-0, o veterinário Marcelo Fonseca
Lima, responsável pelo canil, relatou que realmente os animais recolhidos ficavam
no mínimo 07 e no máximo 30 dias no local, sendo que os sacrifícios eram
realizados de forma humanizada. Foi relatado ainda que no local não eram feitas
campanhas de adoção ou castração dos animais recolhidos.
No intuito de provocar uma ação efetiva do Município e,
consequentemente, a adoção de providências quanto à empresa contratada, para
que fosse reformulada a política de controle populacional de cães e gatos na cidade
de Ouro Preto, em outubro de 2012, foi expedida recomendação pelo Ministério
Público ao Poder Executivo (fls.43/50 do IC n.0461.12.000060-3) nos seguintes
termos:
a) Que promovesse o controle de zoonoses e da superpopulação de
animais abandonados, através de vacinação e esterilização, reservando a eutanásia
para hipóteses excepcionais e por meio de métodos indolores;
b) Que promovesse campanhas sócioeducativas voltadas para a posse
responsável de animais domésticos e para as sanções cíveis, administrativas e
criminais decorrentes do abandono, abusos e maus tratos;
c) Que normatizasse, mediante processo legislativo, a questão nos
termos acima referidos;
d) Que estabelecesse a esterilização cirúrgica como serviço público do
Município, por meios próprios ou convênios, como forma de controle populacional
de animais, bem como o tratamento e recuperação dos animais doentes, feridos e
maltratados;
e) Que implantasse “unidade de controle de zoonoses e bem estar
animal” ou estabelecesse convênio com algum outro município que já a possuísse;
f) Que estabelecesse convênios e parcerias com organizações da
sociedade civil dedicados ao bem estar animal para apoio às ações públicas de
controle populacional e educação para guarda responsável dos animais;
g) Que providenciasse destinação adequada dos corpos dos animais
eutanasiados e daqueles que vierem a óbito natural.
Contudo, até junho de 2013, o Município não havia apresentado
documentos comprovando o cumprimento da recomendação (fl. 55/56 dos autos n.
0461.12.000060-3).
Realizada reunião com as representantes da Sociedade Civil Organizada
de Proteção Animal, à fl.64 dos autos n. 0461.12.000060-3, em agosto de 2013,
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elas relataram que o CCZ administrado pela empresa ré, contratada pelo Município,
ainda possuía estrutura deficitária e metodologia de trabalho inadequada, tendo em
vista que: a) sacrificavam animais saudáveis; b) não separavam os animais
saudáveis dos doentes, os filhotes dos adultos, os de pequeno, médio dos de grande
porte, o que dificultava muito a alimentação dos menores; c) não forneciam o
tratamento veterinário aos animais ali acolhidos, tendo em vista que o veterinário
não permanecia no local; d) o número de animais por alojamento era inadequado;
e) não havia política de adoção e de castração dos animais recolhidos; f) o contrato
da empresa com o Município continuava lacunoso quanto à necessidade de
tratamento do animais recolhidos, o que possibilitava o sacrifício dos animais
sadios. Diante destas informações, o MP solicitou às ONGs que encaminhassem
estudos documentando o alegado.
Estas práticas também constaram nos documentos juntados no IC
n.0461.12.00009-0, nesse sentido foi a constatação dos Policiais Ambientais que
vistoriaram o local, em 22/03/2012 (BO de fls. 03/04 IC n.0461.12.000090-0),
segundo os quais, consoante relatado pelos funcionários do canil, os cães
permaneciam no local por 30 dias e, após esse período, eram abatidos com injeção
letal por veterinário. E isso era anuído pela Prefeitura Municipal, que previa como
objeto do contrato a execução de serviço especializado de natureza contínua de
apreensão, guarda temporária e EUTANÁSIA de animais domésticos errantes de
pequeno, médio e grande porte (fls.125/129 IC n.0461.12.000090-0).
Quando constataram essas crueldades, muitas foram as frentes de
atuação das ONGs no intuito de coibir essas práticas. Realizaram várias ações no
CCZ, para tentar dar alguma qualidade de vida para os animais ali recolhidos, como,
por exemplo, campanhas de adoção e castração, doação de pallets para que os
animais não dormissem e ficassem direto no chão, etc. Dentre essas ações, a
prioritária visou alterar a legislação Municipal a fim de que fosse proibida a
eutanásia de animais saudáveis. Após muita discussão com as autoridades locais, a
exemplo da ata de audiência pública de fls.257/293 autos do IC
n.0461.12.000060-3, aprovou-se a LC 132, de 23 de outubro de 2013, que alterou
a redação do art. 149 do Código de Postura Municipal (Lei Complementar Municipal
n.178/80) de Ouro Preto, consoante fls.250/251 do IC n.0461.12.000060-3. A
nova redação do art. 149 passou a proibir o sacrifício de animais saudáveis:
Art.149 – os animais recolhidos nas ruas, praças, estradas ou caminhos
públicos serão destinados a local apropriado do Município sob
responsabilidade da coordenação de controle de zoonoses.
§ 1º - O animal recolhido ficará sob a guarda e cuidado do Município.
§ 2º - Não sendo o animal resgatado, o mesmo deverá ser encaminhado a
adoção ou para entidade sem fins lucrativos de proteção animal.
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§ 3º - Fica proibida a eliminação da vida de animais pelos órgãos de
controle de zoonoses, pelos canis situados no Município ou por
qualquer estabelecimento congênere, à exceção dos casos em que
seja indicada a eutanásia, observadas as disposições da Resolução nº
1000, de 11 de maio de 2012, Conselho Federal de Medicina Veterinária.
§ 4º - Os procedimentos relativos à eutanásia deverão ser documentados e
os documentos deixados à disposição de qualquer interessado.
§ 5º - O Município priorizará a celebração de ajustes com entidades
privadas sem fins lucrativos para a concretização de ações de controle e
proteção dos animais errantes.
Em continuidade às diligências para tentar resolver o problema na
cidade de Ouro Preto, o Município, à fl.69 dos autos n.0461.12.000060-3, em
outubro de 2013, apresentou documentos tentando demonstrar o cumprimento de
parte da recomendação às fls.70/164 do mesmo feito. Informaram, em apertada
síntese, que não havia mais o extermínio de cães saudáveis, pois essa ação agora se
restringiria aos cães doentes e perigosos, sendo realizada por método indolor. Mas
afirmaram que a esterilização dos animais ainda não ocorria no CCZ porque o
contrato com a empresa não previa essa possibilidade, mas que constariam essa
previsão no próximo edital de licitação. Informaram ainda que estão sendo
realizadas ações educativas e campanhas de vacinação, bem como que o Município
também pretendia “chipar” os animais para melhor controle da população desses
animais e que campanhas de adoção já estão previstas. Contudo, pelos ofícios
encaminhados pelas ONGs ao Ministério Público, todos anexados a esta inicial que
datam do ano de 2015, até o presente ano de 2017, infelizmente, estas ações não
foram concretizadas pela Prefeitura nem pela empresa ré.
Às fls. 167/169 dos autos n.0461.12.000060-3, ainda em outubro de
2013, o Município apresentou informações sobre o recolhimento, cuidados e forma
de eutanásia dos animais apreendidos pela empresa contratada, sendo o Dr.
Marcelo Fonseca de Lima é o médico veterinário responsável pelo local. Ressaltou
que no segundo semestre de 2013 foram realizadas apenas duas eutanásias por
motivos de doença dos animais. Foram juntados os termos de adoção dos animais
realizados nos últimos meses com apoio das ONGs (fls.172/185) e os relatórios de
outubro dos animais recolhidos pela empresa contratada (fls.186/217), dentre
outros. Verifica-se, nos formulários dos animais apreendidos, que já há assinatura
do funcionário do canil responsável, mas na maioria deles ainda há omissões de
informações relevantes, como das providências que foram adotadas após o
recolhimento do animal, a exemplo dos de fls.201/202, 205/206, 208/217.
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A fim de cumprir o determinado pelo Ministério Público, às fls.232/249
do IC n.0461.12.000060-3, foi apresentada pela ONG - IDDA (Instituto de Defesa
dos Direitos dos Animais) a avaliação do CCZ confeccionado no ano de 2015, que,
em resumo, afirmou que os animais ainda eram sacrificados indiscriminadamente,
como forma de controle populacional e de zoonoses, mesmo havendo comprovação
pela OMS de que tal prática é ineficaz para esses fins (fl.232). Informaram ainda
sobre a omissão do Poder Público Municipal quanto às ações necessárias para
realizar o correto controle populacional de cães e gatos, bem como para intervir
junto à empresa contratada, ora ré, no intuito de melhorar as condições do CCZ.
Segundo narrado pelos responsáveis da ONG, mesmo após a alteração do código de
posturas do Município de Outro Preto, não houve preocupação do responsável pela
empresa ré nem pelo Município em adequar o serviço prestado, tendo em vista que
o número de animais no local era excessivo, por não haver campanhas de castração
ou adoção; a área em que eles permaneciam abrigados era mínima, não respeitando
as orientações da FUNASA nem do termo de referência SCS 094/2011
(fls.236/237); não havia solários, não tendo os animais o correto acesso ao sol
(fl.234 e fl.237); os animais dormiam no chão frio, até a doação dos pallets pelas
ONGs, contudo estes eram insuficientes para tantos animais (fl. 235); os locais em
que eles permaneciam não estavam devidamente higienizados (fl.237); a qualidade
da ração não era boa e quantidade de ração era insuficiente para atender a todos os
animais (fl.235); não era fornecida a água limpa e fresca de forma irrestrita aos
animais (fl.235). A representante da ONG relatou ainda que muito pouco ou quase
nada foi feito pela Prefeitura em parceria com a empresa contratada para efetivas
melhorias no local. Várias reuniões teriam sido realizadas com a Prefeitura para
parcerias com a Sociedade Civil Organizada de Proteção animal de Ouro Preto, mas
nada de concreto foi firmado pelo Município com as ONGs, as quais continuaram,
por si próprias, auxiliando os cães do CCZ (fl.239/240). Neste contexto, conforme
relatado à fl.241, os animais que permanecem no CCZ acabam por adoecer, o que
dificulta ainda mais a adoção deles nos eventos realizados pelas ONGs (fl.241).
Informaram que o Município não faz campanhas de castração e não possui convênio
com clínicas particulares para esta finalidade, bem como não apoia as campanhas
promovidas pelas ONGs (fl.243). Foi verificado pela IDDA que no ano de 2014
sequer houve campanha de vacinação antirrábica na cidade, sob o argumento que
era ano eleitoral (fl.248). Um absurdo! Relataram nesse documento que o Sr. Raul
Spinelli, responsável pelo CCZ, prometera melhorias no local, mas efetivamente isso
não foi observado.
E mesmo após muita luta e insistência da Sociedade Civil Organizada em
defesa desses animais, a situação não se encontra muito diferente, conforme
relatado pelos ofícios remetidos ao Ministério Público datados de maio a setembro
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do corrente ano. Mostram o descaso e insensibilidade do Município e da empresa ré
para com suas obrigações no caso em tela. Vejamos.
Em 18 de julho de 2017, a Associação Ouropretana de Proteção Animal AOPA - remeteu ofício ao Ministério Público (documento 1) informando que,
mesmo após várias reuniões realizadas com o Município e a empresa ré entre 2013
e 2017, a ONG constatou a necessidade de melhorias na gestão e estrutura do CCZ
de Ouro Preto, bem como o desajuste das normas pactuadas entre a empresa ré e o
Município, pois, com a alteração legislativa do município, os animais permanecerão
por tempo indeterminado no canil mantido pela empresa e o local não possui
estrutura adequada para atender a essa demanda. Contudo, não há ações de
cobrança efetiva do Município para essas providências. A AOPA é que tem prestado
atendimento voluntário ao CCZ, auxiliando com banhos comunitários dos animais,
castração gratuita, campanhas de adoção e visitação constante ao canil, sem
qualquer apoio do Município. Relataram que a situação dos animais no local tem se
tornado cada vez mais precária, o que tem prejudicado sobremaneira a adoção
deles, pois contraem doenças no próprio CCZ, o que inviabiliza a realização da
castração e o encaminhamento para novos lares. Ademais, não há o
comprometimento da empresa com as ações de saúde, como vacinação, para esses
animais, em desacordo com a lei 21.970/2017. Assim, o espaço reduzido, a ausência
do controle ético de zoonoses, de preservação da saúde e da população desses
animais, faz com que a empresa ré e, consequentemente, o Município mantenham
esses animais em situação de maus tratos, colocando em risco a vida dos animais e
dos funcionários que lá atuam. Pelo anexo fotográfico constante no documento 03, a
referida Associação demonstrou a situação de descaso e excesso de animais por
baias no CCZ, bem como pelo documento 02 demonstrou as ações que pretendia
junto ao Município, mas não foi demonstrado interesse por parte desse.
Também remeteu ofício ao MPMG, 14 de setembro de 2017, a ONG de
Protetores Independentes e Simpatizantes da causa animal – IDDA, conforme
documento 06, relatando que a empresa ré e Prefeitura Municipal de Ouro Preto
são omissas quanto aos problemas existentes na cidade no que tange ao controle
ético populacional de animais, bem como que não vêm cumprindo as funções
determinadas no art. 149 do Código de Posturas do Município e, consequentemente
a Lei 21.970/2016. Mencionam o descumprimento ainda do termo de referências
(documento 07) elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, para justificar a
contratação da empresa ré e estabelecer parâmetros mínimos a serem adotados no
canil da cidade. Ressaltam que mesmo diante de tantas omissões da empresa, o
Município ainda renovou o contrato de prestação de serviços até 05/01/2018, o
que contribui para o agravamento da situação de maus tratos que ocorre no CCZ. Os
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representantes da ONG enumeraram, dentre outros os seguintes problemas que
persistem no local:
 Baias com dimensões extremamente pequenas e com superlotação;
 Falta de treinamento e da utilização de equipamentos de segurança
pelos funcionários do local para apreensão de animais;
 Cães doentes juntos com animais saudáveis, não permanecendo em
isolamento quando necessário;
 Alimentação precária e de má qualidade;
 Falta de disponibilização de medicamentos para tratamento dos
animais;
 Baias sem proteção contra as intempéries;
 Ninhadas presentes em baias conjuntas, o que dificulta a
sobrevivência dos filhotes e deteriora a saúde das mães;
 Falta de triagem dos cães capturados;
 Falta de castração dos animais recolhidos, o que gera estresse entre
eles;
 Falta da presença diária de um veterinário no local para atendimento
dos animais;
 Presença de animais extremamente magros;
 Animais molhados em decorrência da falta de limpeza do local, urina
e sujos de fezes, bem como sem acesso ao sol;
Por fim, relataram que há “um jogo de empurra-empurra” entre a
Prefeitura e a empresa contratada, ora ré, quanto a adoção de providências, sem
que efetivas mudanças sejam adotadas, conforme resposta apresentada pelo
Município (documento 8). Foram, ainda, anexadas fotografias para comprovar o
alegado.
Preto:

1.2 – Das constatações técnicas dos maus tratos no CCZ de Ouro

Após tantas representações de maus tratos, o Ministério Público
estabeleceu, através de Termo de Cooperação Técnica, parceria com a empresa
Aponte de Dados no intuito de obter um diagnóstico sobre as políticas públicas de
controle populacional de cães e gatos no Estado de Minas Gerias, sendo a cidade de
Ouro Preto uma daquelas avaliadas no estudo.
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Dentre os apontamentos do diagnóstico, datado de 2017, há que se
ressaltar o que segue. Constatou-se que o Município havia terceirizado a prestação
do serviço de controle populacional de cães e gatos, por meio da licitação, à
empresa ré, que mantinha um canil para recolhimento desses animais. Porém,
segundo apurado, não existem efetivas políticas públicas pelo Município e pela
empresa contratada no sentido de se garantir o bem-estar e o controle ético
populacional e de zoonoses dos animais recolhidos (fls.14 e 15 do diagnóstico).
Consta de fl.25 do diagnóstico que “no Município não existe um Centro de Controle de
Zoonoses, as instalações se referem somente a um canil Municipal, erroneamente
chamado de CCZ.”

No diagnóstico apresentado pela empresa Aponte de Dados (fls.28/47),
através de pesquisa in loco e por meio de entrevista com a população local,
verificou-se que:
a) Não eram disponibilizados medicamentos adequados para os animais
no canil municipal (fls.29 e 32 do diagnóstico);
b) Havia medicamentos vencidos (fls.29 e 32 do diagnóstico);

Fotos da Farmácia feitas em agosto de
2017
demonstrando
a
pouca
disponibilidade de medicamentos e
muitos com datas de validade vencidas
(dez/2015)
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c) Não eram feitos exames para triagem dos animais (fl.32 do
diagnóstico);
d) Os animais NÃO eram avaliados por um médico veterinário
diariamente, sendo o profissional negligente para com relação aos animais
acolhidos (fl.29, 32 e 48 do diagnóstico);
e) Não eram realizados treinamentos e capacitações para os
funcionários no que tange ao manejo dos animais (fl.30 e 32 do diagnóstico).

Fotos de uma Mãe com filhotes em local sujo e
úmido, estando um deles agonizando no balde, e sem comida disponível

f) A infraestrutura do canil era precária e com baixa capacidade para
acolher o número de animais necessários no Município. Em razão disto, havia a
superlotação das baias e muitos animais não conseguiam comer, porque não
tinham condições de disputar pelos alimentos (fls.30/31 do diagnóstico).
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Fotos que demonstram a alta densidade
populacional por baia
g) Não havia locais adequados para que os animais tomassem banho de
sol, como solários (fl.31 do diagnóstico);
Fotos que demonstram a ausência de locais apropriados para banho de sol,
piso molhado, sem local para os animais exercerem ações próprias de sua
espécie. Animais saudáveis misturados com doentes.
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h) não havia a devida higienização das baias, havia presença de urina
(fl.31 do diagnóstico);
i) não havia locais próprios para enriquecimento ambiental (fl.33 do
diagnóstico);
j) em razão do estresse, há muitas brigas entre os animais no local (fl.30
do diagnóstico);
k) Em muitas das baias, não havia ração disponível para os animais,
sendo a quantidade oferecida diariamente insuficiente e a ração de baixa qualidade
(fls.28/29 e 31 do diagnóstico);
l) muitos animais tinham baixo escore corporal e aparentavam estar
doentes (fls. 29 e 31 do diagnóstico);
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Fotos dos animais muito magros e aparentando estar doentes

m)
o local, por ser afastado da cidade, é muito frio, havendo
excesso de vento nas baias (fl.31 do diagnóstico);
n) não havia espaços próprios para tricotomia, castração, internação e
pós operatório;
13
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o) não havia prontuário ou ficha clínica de nenhum dos indivíduos que
estavam no canil, sendo apenas preenchido um formulário inicial quando do
recolhimento do animal sem que nele constasse muitas das informações
necessárias ao correto acolhimento do animal (fl.28/29 do diagnóstico).

p) O veículo utilizado para o transporte dos animais recolhidos não
obedece às normas vigentes para o transporte de cães e gatos, que deve ser feito
em caixa plástica de transporte (fl.29 e 53/54 do diagnóstico).
14

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERIAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE OURO PRETO

q) Não há destinação correta de efluentes diretamente no ambiente
(fl.30 do diagnóstico);
Diante deste trágico quadro constatado, concluiu o apontado estudo que
os animais abrigados no canil Municipal de Ouro Preto estão em situação de maus
tratos, bem como há contaminação ambiental devido à incorreta destinação do
esgoto.
Assim, sugeriu-se que o local fosse interditado e suspensas as atividades
no CCZ de responsabilidade da empresa ré, devido às péssimas condições, devendo
o Município adotar as devidas providências para recolher e destinar os animais
atualmente abrigados no local.
Os responsáveis pelo diagnóstico sugeriram, ainda, que o Município
adote políticas públicas para efetivo controle populacional de cães e gatos na cidade
(fls.48/79 do diagnóstico), tais como:
a) Elaborar legislação específica para controle ético e populacional de
cães e gatos no município para atender às peculiaridades da cidade, respeitados os
ditames da legislação federal e da Lei Estadual 21.970/2016;
b) Destinar verbas orçamentárias para manter a continuidade do
serviço;
c) Promover parcerias com a Sociedade Civil Organizada para traçar
estratégias de manejo desses animais;
d) Realizar um censo populacional desses animais por meio do registro
geográfico, inserido no programa nacional de controle de dengue ou através dos
dados da campanha de vacinação antirrábica, a qual é obrigatória em todas as
cidades do Estado de Minas Gerais;
e) Manter esses dados atualizados oficialmente;
f) Manter o registro e identificação dos animais, se possível, por meio
de microchipagem;
g) Manter esse cadastramento em sistema informatizado, no qual
deverá conter os dados dos animais e de seus possíveis tutores;
h) Manter um programa de educação para guarda responsável de
animais no Município;
i) Capacitar os professores da rede municipal de ensino para prevenção
de zoonoses, guarda responsável, bem estar animal saúde única;
j) Realizar parcerias com instituições que possuam experiência no
assunto, como o Fórum de Proteção Animal, que já possui o programa de Educação
Ambiental Humanitária em Bem Estar (EAHBEA) para se habilitarem http://www.forumanimal.org/#!educacao/cccc;
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k) Realizar trabalho educativo quanto à Leishmaniose visceral, visando
diminuir o número de mosquitos transmissores (flebotomíneos);
l) Criar oficinas periódicas com profissionais da área de saúde e
segurança para esclarecimentos a respeito de temas de zoonoses, saúde única,
violência doméstica e seu elo com os crimes de maus tratos a animais;
m)
Realizar ações de esterilização em massa, a começar pelas
fêmeas maiores que 01 ano de idade, em conjunto com ações educação ambiental;
n) O programa de castração deve, anualmente, atender à 10% da
população canina e felina existente, sendo que a estimativa populacional de cães e
gatos da cidade de Ouro Preto é de 14.300 cães e 5.590 gatos, dando prioridade
para as fêmeas entre 01 e 07 anos;
o) A técnica sugerida para esterilização em massa de fêmeas é a Ovario
Salpingo Histerectomia, pela facilidade de recuperação pós-operatória. Já em
machos sugere-se a orquiectomia como forma de castração em massa;
p) Suspender o recolhimento imediato de animais nas ruas de Ouro
Preto, em razão da situação do canil municipal, e, após regularização da situação,
implementar o recolhimento seletivo de animais, ou seja, somente recolher animais
nocivos à saúde e à segurança humana; causadores de danos ao meio ambiente; que
estejam em fase de doença terminal ou que apresentem quadro irreversível de
saúde, salvo captura para fins de vacinação, tratamento ou castração;
q) Esse procedimento deve priorizar os “4 Rs” – recolhimento seletivo;
recuperação (observação clínica e tratamento); reabilitação (ressocialização do
animal); e reintrodução (adoção ou soltura no local de origem, mediante
monitoramento);
r) Realizar eutanásia de animais somente quando, cumulativamente:
seja certificado por médico veterinário que ele é nocivo à saúde e à segurança
humana ou esteja em fase terminal de doença ou apresente quadro irreversível de
saúde; o procedimento seja realizado por médico veterinário e sem causar dor ou
angústia no animal, por meio de perda de consciência e, posterior, parada
cardiorespiratória e perda da função cerebral; animais com doenças ou lesões
físicas graves e irreversíveis ou sanitariamente comprometidos.
s) O canil municipal deverá obedecer às regras técnicas e do laudo
pericial anexado, mantendo alojamentos que segreguem os animais por porte,
afinidade e condições de saúde; que assegure sua exposição e recreação ao sol
diariamente, mas que o mantenha devidamente colhido das intempéries; que
forneçam ração suficiente, em comedouros apropriados e de qualidade, bem como
água limpa e constante;
t) O canil deverá possuir locais para recreação dos animais
(enriquecimento ambiental);

16

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERIAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE OURO PRETO

u) Deverá ser construído um gatil longe dos cães, devendo os gatos
também serem separados por compleição física, condições de saúde, afinidade, bem
como garantida sua exposição ao sol e enriquecimento ambiental;
v) Assegurar a higienização e desinfecção constante das instalações,
celas e veículos do CCZ;
w) Realizar a capacitação prévia dos prestadores de serviço e mantê-las,
em especial no que tange ao bem estar animal, sendo recomendado o curso FOCA Formação de Oficiais de Controle Animal pelo ITEC.
x) Manter atualizados os registros dos procedimentos realizados no
CCZ;
y) Implantar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de
saúde (PGRSS);
z) Construir um abrigo municipal com instalações ampliadas e
adequadas para cães e gatos, que mantenha um centro de esterilização e de
educação para guarda responsável;
aa)
Realizar programas de adoção, mediante divulgação em massa
dessas atividades, em parceria com entidades da Sociedade Civil Organizada de
proteção animal;
bb)
Deverão ser encaminhados para os eventos de adoção
somente animais saudáveis, esterilizados, vacinados e vermifugados, tudo atestado
por médico veterinário.
cc)
Deverá ser elaborado um termo de adoção responsável,
entrevistado o candidato que deverá ser devidamente orientado quanto à guarda
responsável;
dd)
Os termos de adoção deverão ser devidamente arquivados no
CCZ e a adoção deverá ser monitorada por tempo razoável;
1.3 – Do Descumprimento dos termos contratados pela empresa ré e
da desídia do Município:
Segundo narram os referidos procedimentos, que a fim de regularizar o
serviço de controle populacional de cães e gatos no Município de Ouro Preto, foi
publicado o termo de referência CSC 094/2011 (anexado), segundo o qual a
Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto justificou a necessidade de
contratação de serviço ESPECIALIZADO de controle populacional de animais no
município, o qual incluiria a apreensão, guarda temporária e eutanásia de animais
domésticos errantes de pequeno, médio e grande portes, na sede e nos distritos,
visando a proteção da saúde pública e a harmonização das ações de controle de
animais de Ouro Preto.
Muitas eram as exigências a serem assumidas pela empresa a ser
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contratada, conforme se verifica pelo referido termo. Contudo, poucas foram as
exigências efetivamente constantes no contrato firmado e implementadas, a
começar pela falta de especialização da empresa SC Serviços e Comércios LTDA, que
ganhou o certame licitatório, eis que, consoante seu cadastro nacional de pessoa
jurídica anexado, não possui know how algum no controle populacional de animais
domésticos, sua apreensão, guarda e eutanásia.
A negligencia do Município para com a questão em tela também fica
evidenciada pelo contrato elaborado pelo Poder Executivo e firmado com a
empresa SC Serviços e Comércios LTDA (anexado). Mesmo diante de uma análise
superficial do contrato, verifica-se que ele não reflete todas as exigências
constantes no termo de referência SCS 094/2011, o qual justificou a contratação em
questão.
A cláusula segunda, referente a execução dos serviços, basicamente,
enumera as regras estabelecidas no item 5.1.1.1 do termo de referência. Este item
prescreve somente as formas de execução do recolhimento dos animais, o que é
apenas a primeira fase de um longo e complexo trabalho a ser executado pela
empresa ré. Vale enumerar aqui TODAS as obrigações estabelecidas no termo de
referência, as quais ultrapassam, e em muito, este citado item. São elas:
a) 5.1 - apreensão e transporte:
5.1.1 - recolhimento: 5.1.1.1 – Forma de Execução (único item
mencionado no contrato); 5.1.1.2 – método; 5.1.1.3 – equipamentos de recolhimento,
contenção e manejo.
5.1.2 – transporte: 5.1.2.1 – veículos; 5.1.2.2 – manejo para o transporte de
animais;
b) 5.2 – localização/características do terreno:
5.2.1 – guarda temporária de animais;
5.2.2 – desembarque e triagem;
5.2.3 – alojamento;
5.2.4 – alimentação;
5.2.5 – manejo;
5.2.6 – higienização;
5.2.7 – da identificação dos animais;
c) 5.3 - Destinação:
5.3.1 – resgate:
5.3.2 – adoção;
5.3.3 – doação;
5.3.4 – eutanásia;
d)5.4 - Equídeos:
5.4.1 – procedimentos;
18

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERIAIS
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE OURO PRETO

coletiva;

5.4.2 – aproximação e contenção;
5.4.3 – abordagem de animais jovens;
5.4.4 – recursos mínimos necessários;
5.4.5 – transporte e remoção de animais vivos;
5.4.6 – eutanásia em equídeos;
e) 5.5 – recursos humanos:
5.5.1- médico veterinário
5.5.2 – motorista:
5.5.3 – agente de controle;
5.5.4 – auxiliar de serviços gerais;
5.5.5 – capacitação teórica e prática;
5.5.6 – geral;
f) 5.6 – recursos materiais e equipamentos de proteção individual e

g) 5.7 – projeto arquitetônico/ambientais
5.7.1 – estrutura física para guarda temporária:
Bloco técnico: canis, gatos, baias, estábulos/currais, sala de
vacinação/consultório; sala de necropsia/eutanásia; depósito de ração; depósito de
material de limpeza;
Bloco administrativo: recepção, copa, sanitário para funcionários
h) 5.8 – liberação de animais apreendidos
i) 5.9 – destinação das carcaças
j) 5.10 - Prestação de contas;
k) 6 – preço – valor de referência - R$ 319.407,19, dividido entre o
valor mensal fixo e a coleta de animais além da franquia.
No entanto, há que se ressaltar que a empresa contratada não poderá se
eximir das demais obrigações existentes no termo de referência, pois, ainda que
genericamente, elas estão presentes na cláusula sétima, no item 2.3, quando
estabelece a necessidade de se executar os serviços mediante prévia autorização da
Secretaria Municipal de Saúde, observadas as peculiaridades do serviço dispostas
no termo de referência anexo ao edital Assim, apesar da má redação do contrato e
da ausência de especificação dos termos referidos acima no bojo daquele, não
poderá a empresa ré se eximir destas obrigações assumidas perante o Município.
Nos termos acordados, caberia à empresa ré apresentar a estrutura do
CCZ completa no prazo de 45 dias após a assinatura do contrato, o que efetivamente
não ocorreu. Como consta no BO de fls.18/20, do IC n. n.0461.12.000060-3,
lavrado pela PMMA quando da vistoria no local, em 27/04/2012, havia uma área
+de aproximadamente 470m², cercada com arame farpado, que tinha como
finalidade o confinamento de animais de médio e grande porte, mas não possuía
qualquer tipo de cobertura para evitar que os animais ficassem expostos às
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intempéries e abrigava uma mula. Relataram ainda os PMs que havia uma
construção de alvenaria em acabamento, onde se abrigaria a sala de eutanásia,
recepção, depósito de ração, sanitários masculino e feminino, cozinha, refeitório e
sala de vacinação, ou seja, as instalações mínimas exigidas pelo termo de referência
SCS 094/2011, item 5.7.1 não tinham sido cumpridas.
Nessa vistoria, foram, ainda, encontrados pelos militares no entorno do
empreendimento, principalmente no meio da mata, 05 corpos de cães enterrados
em sacos plásticos, estando a maioria deles em estado de decomposição, conforme
anexo fotográfico de fl.20 - coordenadas geográficas: S 20º 23’ 12,4” e W 43º 32’
03,2”; S 20º 23’ 12,5” e W 43º 32’ 02,4”. Tal fato é gravíssimo, eis que pode gerar a
contaminação do solo e está em desconformidade com as determinações do termo
de referência SCS 094/2011, item 5.9. Justificaram os prestadores de serviço do
local que os animais estavam ali enterrados por orientação do veterinário porque
morreram no local e ainda não dispõem de freezer para armazenar os corpos! No
intuito de tentar justificar o injustificável, relataram, por fim, que os corpos dos
animais seriam encaminhados para BH para serem incinerados, contudo a empresa
responsável ainda não tinha vindo para recolhe-los.
E as irregularidades não pararam por aí, pois em agosto de 2017,
quando da vistoria no local, a perita da promotoria apontou o agravamento da
situação dos animais, conforme laudo pericial juntado e diagnóstico explicitado
acima.
Insta mencionar que a empresa SC Serviços e Comércios LTDA recebia
um considerável valor do Município para executar os serviços, ou seja, recolher e
manter até 60 animais de pequeno porte (cães/gatos) e 15 animais de grande e
médio porte. Conforme consta no instrumento do contrato, esse “(de)serviço”
custava aos cofres públicos, no mínimo, anualmente, o montante de R$ 254.094,96!
E isso sem contar com os valores que eram acrescidos em razão do número de
animais que excedia àquele mencionado acima, nos termos do item 3 do contrato.
Pelas informações obtidas, vários foram os aditivos para renovações de contrato
que implicaram mais ônus ao Município e este, mesmo ciente das várias
irregularidades no CCZ mantido pela empresa contratada, ainda assim renovava o
contrato com esta.
Conforme se apontou acima, apesar de terem sido contatadas diversas
irregularidades pelo Município-réu na prestação de serviço pela empresa ré, aquele
não cumpriu com suas obrigações contratuais de revogar o contrato pelo
descumprimento injustificado do contrato. Antes pelo contrário, prorrogou-o
desavergonhadamente !
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1.4 – Da localização do canil no entorno da Estação Ecológica do
Tripui:
A situação se agravou ainda mais quando, através do IC
n.0461.12.000090-0 , se constatou a instalação e operação de canil (CCZ) no
entorno da UC de proteção integral – Estação Ecológica do Tripuí sem as devidas
cautelas necessárias . Em razão de tais fatos, foi lavrado BO pela PMMA, quando da
vistoria realizada no local, em 22/03/2012. Oportunidade em que os militares
relataram, às fls. 03/04, dentre outras coisas:
 Havia a instalação do canil no local;
 Havia a captação de água superficial com bomba sem outorga (AI fls.11/12);

 Havia lançamento de efluentes em córregos sem tratamento (AI -

fls.09/10);

 Havia 55 toras de madeira de, aproximadamente, 3m escorando
partes do local (AI – 07/08);
 Foram apresentados: certidão de dispensa de licenciamento
n.205896/2012; escritura pública do terreno registrada em cartório de registro de
imóveis – matrícula 8305; alteração contratual da firma SC serviços e comércio
LTDA; certificado de registro de Pessoa Jurídica expedido pelo CRMV; Contrato
administrativo de
prestação de serviço firmado entre o Município de Ouro Preto e a
empresa em questão;
 O responsável pela empresa mencionou que foi providenciada
instalação de fossa séptica no interior do empreendimento;
 O empreendimento estava no entorno da UC de proteção integral Estação Ecológica do Tripui.
Pelas infrações ambientais apontadas, foram lavrados e juntados autos
de infração às fls.07/12.
Ante isso, o Município, quando questionado, respondeu, às fls.16/18 IC
n.0461.12.000090-0, que realmente no local funciona um canil para recebimento
e acolhimento de animais recolhidos em vias públicas do Município de Ouro Preto,
mas que a obra realizada ao lado do empreendimento, para apoio das atividade ali
realizadas, não possuía alvará de construção, bem como que o local ainda não tinha
tratamento de resíduos, sendo recomendado ao representante da empresa a
apresentação de projeto de tratamento de resíduos à SEMMA. Ressaltaram, por fim,
que não houve análise por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a
instalação do canil, o qual no entorno da Estação Ecológica do Tripui, de
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responsabilidade do IEF.
A empresa ré, instada a se manifestar, apresentou os documentos de
fls.22/191 do IC n.0461.12.000090-0, referentes ao projeto físico de unidade de
controle de zoonoses da FUNASA (fls.22/63); plantas do projeto a ser aprovado
pelo Município da área do local, como de recepção, salas de eutanásia e vacinação;
canil e gatil (fl.64), mas somente com assinatura do responsável técnico e pela
empresa, sem manifestação do Município; recibo de pagamento pela fossa séptica
(fl.65); esquema de montagem da fossa séptica (fls.66/68); nota fiscal da fossa
séptica (fl.69); fotos da instalação da fossa séptica (fls.70/119); notas fiscais e
declarações referentes à compra de medicamentos (fls.120/122); declaração do Sr.
Raul ao Município sobre a utilização de 187,40m² de área para sua atividade
(fl.123); certificado de registro de pessoa jurídica junto ao CRMV (fl.124); contrato
de execução de serviço firmado entre o Município e a empresa em comento para a
prestação de serviço especializado de natureza contínua de apreensão, guarda
temporária e eutanásia de animais domésticos errantes de pequeno, médio e
grande porte (fls.125/129); certidão de nada consta do CRMV (fl.130); anotação de
responsabilidade técnica do veterinário Fernando Soares Sena Quick (fl.131);
protocolo de requerimento junto a Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento
Urbano (fl.132) e alvará de localização, com ressalvas, emitido da Secretaria de
Patrimônio e Desenvolvimento Urbano (fls.133/134); certidão de dispensa de
licenciamento emitida pelo Estado (fl.135); alteração contratual da empresa
(fls.136/138); cadastro nacional de pessoa jurídica (fl.139/141); edital de
concorrência pública do Munícipio (fls.143/191). Mas em momento algum
conseguiu se desincumbir da missão de comprovar que estaria devidamente
amparada para a instalação do canil no local.
Expedidos ofícios à SMPDU para informações sobre a expedição de
alvará de construção em favor da empresa ré e à SEMMA para informar sobre a
dispensa de licenciamento e autuações sobre funcionamento irregular, a primeira
Secretaria comunicou ao MP que não existia alvará de construção emitido em favor
do Projeto do Canil em comento, sendo indeferido o projeto apresentado ao
departamento de aprovação de projetos, em 13/03/2102 (fl.470 IC
n.0461.12.000090-0), sendo as partes notificadas a paralisar as obras em
20/01/2012. Foram juntados os documentos de fls.471/474 do mesmo
procedimento para comprovar as informações repassadas.
Já a SEMMA ressaltou, à fl.475 do IC n.0461.12.000090-0, que realizou
vistoria no local, constatando que faltava alvará de construção para as edificações e
que a execução da obra da fossa séptica estava sendo realizada sem projeto
aprovado, sendo que tais documentos não foram apresentados ao Município,
mesmo após solicitação. Informaram ainda que o canil está situado no entorno da
E.E. do Tripuí, UC Estadual sob gestão do IEF. Foram juntados os documentos de
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fls.476/488, equivalentes àqueles já juntados às fls.03/18, bem como cópia de AI
referente à autuação pela falta de alvará de construção à fl.490 e relatório
fotográfico à fl.491.
Às fls.493/495 do referido IC, o responsável pelo empreendimento, Sr.
Raul Augusto Spineli da Silva, apresentou resposta sobre o atraso na aprovação do
projeto do local pelo Município, alegando que o início das obras do centro de
controle de zoonoses, independentemente de alvará, para conseguir cumprir o
prazo firmado no contrato com a prefeitura. Relatou que, concomitantemente, ao
início das obras, apresentou projeto para aprovação do Município, mas houve
atraso na readequação de projeto. Informou que consultou a secretaria de obras
sobre a possibilidade de construção no terreno, sendo parecer dessa favorável
(fls.496/497). Por fim, declarou que os projetos readequados já foram
apresentados à SMPDU. Foram juntados ainda os documentos de fls. 498 (certidão
de dispensa da SEDESMA); 499/504 (edital de concorrência pública); 505
(requerimento à SMPDU); 506 (ofício do MP à Procuradoria do Município); (ofício
de resposta do Município à fl.507); 508 (requerimento à SMPDU); 509/510
(manifestação da SMPDU); 511/512 (notificação extrajudicial do Município).
Mas, mesmo após várias diligências, a situação do canil no entorno da EE
do Tripiu permanecia sem solução, pois, às fls.554/556 do IC n.0461.12.000090-0,
em maio de 2015, foi remetida informação pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de que não foi localizada nenhuma autorização para instalação e
operação do CCZ no endereço em comento, bem como que, em contato com o IEF,
foi informada a SEMMA que houve anuência da gerência da E. E Tripuí para
instalação do empreendimento no local (fl.560), mas que o empreendedor não
buscou se regularizar por licenciamento perante o Município (f.554).
Por todo relatado no do IC n. 0461.12.000090-0, verifica-se que,
mesmo após decorridos mais de três anos, não foi comprovada:
a) a existência de alvará de funcionamento pelo empreendimento;
b) a existência de comprovação da regularização e aprovação do projeto
do canil pela secretaria de obras;
c) a existência de comprovação da destinação correta dos efluentes pela
suposta fossa séptica instalada;
d) a existência de aprovação/licenciamento pelo Município para a
instalação do canil no local pela SEMMA;
e) a existência e a execução de um PRAD/PTRF de forma a demonstrar a
adoção de medidas ambientais compensatórias pela instalação de empreendimento
potencialmente poluidor no entorno da UC de proteção integral.
2017,

Muito pelo contrário, durante a perícia realizada in loco, em agosto de
pela Perita da Promotoria, verificou-se que ainda havia a destinação
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incorreta de esgoto no local (fl.30 do diagnóstico).
Por todo exposto, constata-se a inviabilidade de se manter o canil
municipal no local em que se encontra por ser uma Estação Ecológica, ou seja, uma
unidade de conservação de proteção integral, na qual não podem ser enterrados
cadáveres de animais ou destinado esgoto sem tratamento, como narrado acima.

2 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

2.1 – Da responsabilidade do Poder Público em tutelar a fauna
Com o advento da Constituição da República de 1988 todas as formas de vida
obtiveram ampla proteção, eis que, na dicção do festejado art. 225, todos têm o direito ao
meio ecologicamente equilibrado. A propósito do alcance do dispositivo constitucional,
Fensterseifer (2008, p. 55) admite que não “apenas a vida humana dispõe de proteção
constitucional, mas todas as demais formas de vida que compartilham com o ser humano
o espaço ambiental (...), caracterizando uma solidariedade ecológica entre as espécies
naturais”.
Indo além, o legislador constituinte originário, no art. 225, § 1º, VII,
reconheceu que os animais possuem um valor intrínseco que deve ser respeitado,
alçando-os a destinatários diretos dos deveres constitucionais. Confirma essa premissa a
proscrição de condutas que revelem maus-tratos aos animais – o que, a princípio, não
representa qualquer utilidade direta para o homem. Para Levai (2005, p. 588) a previsão
constitucional ora analisada consiste no fundamento precípuo “para a tutela da fauna no
Brasil, reunindo – a um só tempo – o aspecto ambiental e o ético.”
De igual modo, a Constituição do Estado de Minas Gerais deixa clara a
obrigação do Poder Público em tutelar a fauna:
Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à
coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações
presentes e futuras.
§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao
Estado, entre outras atribuições: (...)
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V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos
ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as
práticas que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais à
crueldade;

No compasso dessa evolução normativa, o Estado de Minas Gerais editou a Lei
nº 21.970/2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional
de cães e gatos.
Referido texto normativo, estabelece, em seu art. 3º, o dever do Município em
implementar ações que promovam : a) A proteção, a prevenção e a punição de maustratos e de abandono de cães e gatos; b) A identificação e o controle populacional de cães
e gatos e c) A conscientização da sociedade sobre a importância da proteção, da
identificação e do controle populacional de cães e gatos. É ainda dever do Município
disponibilizar processo de identificação de cães e gatos por meio de dispositivo
eletrônico subcutâneo capaz de identificá-los, relacioná-los com seu responsável e
armazenar dados relevantes sobre a sua saúde.
Extrai-se, pois, da orientação normativa invocada, a responsabilidade
incontestável do Poder Público em proteger a fauna doméstica em área urbana, seja
combatendo condutas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade, seja adotando medidas que
lhes assegure uma vida isenta de maus-tratos.
Importante ressaltar a edição da Lei 13.426/17, em vigor desde 31 de março
de 2017, que dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos em todo o
território nacional. Nos termos do artigo 1º, deste mesmo diploma legal, o referido
controle de natalidade deve ser realizado mediante esterilização permanente por
cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem estar ao
animal. Este mesmo texto normativo estatui em seu artigo 2º que a esterilização deverá
ser executada mediante programa em que seja levado em conta:
I o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade de atendimento
prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, ou quadro epidemiológico;
II o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, necessário à redução
da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não domiciliados; e
III o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas comunidades
de baixa renda.

Ainda, a referida Lei dispõe em seu terceiro artigo que o programa de
esterilização de cães e gatos “desencadeará campanhas educativas, que propiciem a
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assimilação pelo público de noções de ética sobre a posse responsável de animais
domésticos.”
Assim entendeu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como se infere da
ementa a seguir transcrita:
Apelação Cível n. 2011.078732-6, da Capital. Relator: Des. João Henrique Blasi
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. ANIMAIS ABANDONADOS
SOB OS CUIDADOS DOS AUTORES. RECLAMAÇÃO DE VIZINHOS. OBRIGAÇÃO
INEQUÍVOCA DO PODER PÚBLICO LOCAL DE ALBERGÁ-LOS. APLICABILIDADE DO
DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 23, INC. VII, E 225, § 1º, INC. VII) E
NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 94/2001 (ART. 9º, INCS. IV E V, E P. ÚNICO).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. À luz do disposto nos artigos 223,
inc. VII e 225, § 1º, inc. VII, ambos da Constituição Federal, bem como no art. 9º,
incs. IV e V e parágrafo único da Lei Complementar n. 94/ 2001 de
Florianópolis, compete ao Município a guarda de animais domésticos
abandonados. Assim, no caso dos autos, em que os autores foram impedidos, por
medida judicial alicerçada no direito de vizinhança, de manter consigo tais animais,
cumpre ao Município albergá-los, exercendo munus que sempre foi seu, embora, por
algum tempo, à vista da sua omissão, tenha sido altruisticamente exercido por
outrem (os acionantes).

2.2 – Da responsabilidade do Município em adotar medidas eficientes
para controlar a população de cães e gatos abandonados: uma questão de saúde
pública
Não se pode negar que animais domésticos podem ser reservatórios de
zoonoses, bem como, quando abandonados em via pública, causam incômodos e agravos
à população. Nesse norte, a adoção de política eficiente que iniba o crescimento da
população de cães e gatos abandonados beneficia o interesse público residente na
manutenção de um ambiente livre de doenças e agravos à vida e à saúde dos seres
humanos.
Assim, não é demais aqui recordar que, em seus artigos 196 e 197, a
Constituição Federal reconheceu a saúde como direito de todos e dever do Estado,
garantida mediante ações programáticas (políticas sociais e econômicas) que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos à saúde da população. Deste modo
estabelecendo, o constituinte originário reconheceu expressamente o caráter
fundamental desse direito, bem como, erigiu as ações e serviços de saúde à condição de
relevância pública, exigindo-se desse mesmo Poder Público, nos termos da lei, dispor
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
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Por sua vez, a Lei nº 8.080/1990 em seu art. 2º preconizou que a saúde é um
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício. Dispôs, ainda, a Lei Orgânica da Saúde (art. 6º) sobre a execução
das ações da vigilância epidemiológica, que devem propiciar o conhecimento, a detecção
ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
Já a Lei nº 13.317/1999, conhecido como Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, em seu Capítulo III - Do Controle de Zoonoses, dispõe:
Art. 40 - A criação e o controle da população animal serão regulamentados por
legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do interesse local,
respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes.

Digno de nota, ainda, trecho da Portaria nº 399/MG/2006 (Pacto pela Saúde),
do Ministério da Saúde, que estabelece que a atenção básica e as ações básicas de
vigilância em saúde deverão ser assumidas por cada município, assim como sua gestão e
execução a serem realizadas no âmbito local, compreendendo as ações de vigilância
epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações
estabelecidas.
No mesmo rumo, a Portaria nº 3.252/GM/2009 tratou de estabelecer
princípios gerais da Vigilância em Saúde, dispondo, dentre outros, a respeito da
competência de cada um dos entes no processo de gestão compartilhada dos sistemas de
vigilância em saúde. E, no tocante aos municípios (art.23) dotou-os da competência
(obrigação) de participar do processo de planejamento e de educação permanente em
saúde, compreendendo:
- participação na elaboração do Plano Municipal de Saúde, a partir da análise da
situação de saúde da população;
- definição de processo de planejamento e monitoramento das ações de Vigilância em
Saúde, com uso da epidemiologia nos serviços e do uso de evidências e informações
em saúde para orientação na tomada de decisão;
- realização de campanhas publicitárias em âmbito municipal que venham a atender
às necessidades da política de promoção e da Vigilância em Saúde;
- promoção e execução da educação permanente em Vigilância em Saúde;

Ainda, nos termos do artigo 1°, da Lei 13.426/17, “o controle de natalidade de
cães e gatos em todo o território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta
Lei, mediante esterilização permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que
garanta eficiência, segurança e bem estar ao animal.”
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Ressai, pois, da interpretação sistemática dos dispositivos legais invocados, a
induvidosa responsabilidade do ente público municipal em apresentar solução adequada,
que garanta eficiência, segurança e bem estar aos animais domésticos abandonados em
área urbana, como forma de concretização das ações necessárias à profilaxia de
zoonoses.
2.3 – Da ineficiência da captura e do sacrifício indiscriminados de cães e
gatos como método de controle de natalidade:
Registros históricos indicam que já na época do Brasil Império o número
excessivo de cães errantes nas ruas da capital Rio de Janeiro era motivo de preocupação
para as autoridades. É o que se lê do ofício expedido em 03 de fevereiro de 1816 pelo
intendente de Polícia da Corte, Paulo Fernandes Viana ao Cel. José Maria Rebelo de
Andrades Vasconcelos e Souza, comandante da guarda real da Polícia, no qual pede que
se matem os cães vadios do Campo de Santana e de outras partes da Corte, alegando que a
presença desses era insuportável, pois avançavam, mordiam e esfarrapavam o povo, além
de poderem transmitir alguns tipos de males com a ‘ardente estação’ 1.
Decorridos quase dois séculos dessa curiosa comunicação, muitos municípios
brasileiros, ainda embalados pelo vetusto 6º Informe Técnico da Organização Mundial de
Saúde - OMS, publicado no ano de 19732, prosseguem com a mesma estratégia para
tentar conter o avanço da população de cães e gatos abandonados: o recolhimento e o
sacrifício indiscriminados.
Paradoxalmente, ao contrário do que inicialmente se esperou, a estratégia
favoreceu o crescimento populacional dos animais domésticos, uma vez que a população
remanescente fortaleceu a sua procriação em decorrência do aumento da oferta de
alimentos diante do menor número de animais3.
Em face dessas constatações práticas, a própria OMS, revogando o citado 6º
Informe, estabeleceu novas diretrizes ao combate de zoonoses, por meio do controle de
natalidade da população canina, como elemento básico, ao lado da vigilância
epidemiológica e da imunização (capítulo 9, p. 55, 8° Informe OMS).
Iguais conclusões foram obtidas pelo Instituto Pasteur, referência nacional no
tratamento e controle da raiva animal, que editou o Manual Técnico nº 06 no qual se lê:
1

Disponível
em
http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=812&sid=10
2. Acesso em 20 mai 2012.
2
WHO Library Cataloguing in Publication Data. Geneva, 1973.
3
WHO. World Health Organization, Technical Report Series 913, Geneva, Swirtzerland 2005.
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A apreensão e a remoção de cães errantes e dos sem controle, desenvolvidas sem
conotação epidemiológica, sem o conhecimento prévio da população e segundo
técnicas agressivas cruéis, têm mostrado pouca eficiência no controle da raiva ou
de outras zoonoses e de diferentes agravos, devido à resistência imediata que
suscita e à reposição rápida de novos espécimes de origem desconhecida que,
associadas à renovação natural da população canina na região, favorecem o
incremento do grupo de suscetíveis.4 (grifei)

Na mesma linha foram as conclusões da Primeira Reunião Latino-Americana
de Especialistas em Posse Responsável de Animais de Companhia e Controle de
Populações Caninas, que serão transcritas a seguir:
Captura e eliminação não é eficiente - do ponto de vista técnico, ético e econômico –
e reforça a posse sem responsabilidade.
I. Prioridade de implementação de programas educativos que levem os
proprietários de animais a assumir seus deveres, com o objetivo de diminuir o
número de cães soltos nas ruas e a conseqüente disseminação de zoonoses.
II. Vacinação contra a raiva e esterilização: métodos eficientes de controle da
população animal.
III. Socialização e melhor atendimento da comunicação canina: para diminuir as
agressões.
IV.Monitoramento epidemiológico.

Em dias atuais, portanto, encontra-se pacificado o entendimento técnico de
que remoção e sacrifício de animais são ineficazes como método de controle de
natalidade, preconizando-se, para esse mister, a esterilização massiva, a promoção de
educação ambiental e o incentivo à adoção de animais abandonados.
Nesse sentido, eis trecho da ementa do acórdão prolatado pelo STJ em
julgamento de recurso especial manejado pelo Município de Belo Horizonte no bojo de
ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais:
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE –
SACRIFÍCIO DE CÃES E GATOS VADIOS APREENDIDOS PELOS AGENTES DE
ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE QUANDO INDISPENSÁVEL À PROTEÇÃO DA
SAÚDE HUMANA – VEDADA A UTILIZAÇÃO DE MEIOS CRUÉIS.
1. O pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na
exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da

4

INSTITUTO PASTEUR, por Maria de Lourdes Aguiar Bonadia Reichmann, et ali. Controle de populações de
animais
de
estimação.
São
Paulo:
Instituto
Pasteur,
2000.
Disponível
em
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/extras/manual_06.pdf. Acesso em 20 jun. 2012..
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interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra
petita.
2. A decisão nos embargos infringentes não impôs um gravame maior ao recorrente,
mas apenas esclareceu e exemplificou métodos pelos quais a obrigação poderia ser
cumprida, motivo pelo qual, não houve violação do princípio da vedação da
reformatio in pejus.
3. A meta principal e prioritária dos centros de controles de zoonose é erradicar as
doenças que podem ser transmitidas de animais a seres humanos, tais quais a raiva e
a leishmaniose. Por esse motivo, medidas de controle da reprodução dos
animais, seja por meio da injeção de hormônios ou de esterilização, devem ser
prioritárias, até porque, nos termos do 8º Informe Técnico da Organização
Mundial de Saúde, são mais eficazes no domínio de zoonoses.
4. Em situações extremas, nas quais a medida se torne imprescindível para o
resguardo da saúde humana, o extermínio dos animais deve ser permitido. No
entanto, nesses casos, é defeso a utilização de métodos cruéis, sob pena de violação
do art. 225 da CF, do art. 3º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, dos
arts. 1º e 3º, I e VI do Decreto Federal n. 24.645 e do art. 32 da Lei n. 9.605/1998. (...)
Recurso especial improvido. Recurso Especial Nº 1.115.916 – MG (2009/0005385-2)
Relator : Ministro Humberto Martins. Recorrente : Município De Belo Horizonte.
Procurador : Alexandre Rossi Figueira E Outro(S). Recorrido : Ministério Público Do
Estado De Minas Gerais.

Nesse sentido, destaca-se, novamente, o artigo 1° da Lei 13.426/17, segundo o
qual o controle de natalidade de cães e gatos se dará mediante esterilização
permanente por cirurgia, ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e
bem estar ao animal. Ainda, nos artigos 2º e 3°, determina a lei que:
“Art. 2º A esterilização de animais de que trata o art. 1o desta Lei será
executada mediante programa em que seja levado em conta:
I - o estudo das localidades ou regiões que apontem para a necessidade de
atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação, ou quadro
epidemiológico;
II - o quantitativo de animais a serem esterilizados, por localidade, necessário à
redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não
domiciliados; e
III - o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados nas
comunidades de baixa renda.
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Art. 3º O programa desencadeará campanhas educativas pelos meios de
comunicação adequados, que propiciem a assimilação pelo público de noções de
ética sobre a posse responsável de animais domésticos.” (destaques meus)
2.4 - Da vedação legal ao recolhimento e abate indiscriminados de cães e
gatos
Importa salientar que o extermínio de cães e gatos para fins de controle
populacional no Estado de Minas gerais, já encontra vedação expressa no art. 2º da
referida Lei Estadual nº 21.970/20165.
Assim, inaceitável que centros de controle de zoonoses ou canis municipais se
convertam, veladamente, em verdadeiros campos de concentração cuja finalidade
precípua seja o sacrifício indiscriminado de cães e gatos, quando deveriam, frente à
norma invocada, agir de modo exatamente oposto, ou seja, promovendo a saúde de
animais de modo a garantir um ambiente livre de zoonoses aos seres humanos.
Ademais, tal conduta administrativa afronta agressivamente tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre os quais, a Declaração Universal dos
Direitos dos Animais, da Unesco, celebrada na Bélgica em 1978, que dispõe em seu art. 3º
que nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis e se for necessário
matá-lo, ele deve de ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe
angústia.
Deve-se ter em mente, ainda, que a prática de recolher e eliminar cães e gatos
saudáveis acarreta grande sofrimento físico e psicológico aos animais, o que afronta o
ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a Carta Maior que, em seu art. 225, § 1º,
VII, vedou todas práticas que submetam os animais à crueldade.
Nesses termos, fica evidente a inconstitucionalidade das ações dos réus, que
afrontam o art. 225, § 1º, VII da Constituição da República ao, não somente permitir, mas
institucionalizar a prática de atos cruéis contra cães e gatos nesta localidade.
No plano infraconstitucional, destaca-se o Decreto Federal 24.645/1934 que
introduziu o conceito de crueldade contra animais e tipificou, em seu artigo 3º, I, II, V, VI
e XXII, condutas caracterizadoras de maus-tratos, dentre as quais:
“Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal; manter animais em lugares
anti-higiênicos ou que lhe impeçam a respiração, o movimento e o descanso, ou os
5

Diz o art. 2º da Lei Estadual 21.970/2016 que fica vedado, no âmbito do Estado, o extermínio de cães e gatos
para fins de controle populacional.
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privem de ar ou luz; abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem
como deixar de ministrar-lhe tudo o que humanitariamente lhe possa prover,
inclusive assistência veterinária; não dar morte rápida, livre de sofrimento
prolongado, a todo animal cujo extermínio seja necessário para consumo ou
não; ter animais encerrados juntamente com outros que os aterrorizem ou
molestem”.

Registre-se, ainda, que a Lei nº. 9.605/1998 erigiu à condição de crime a
prática de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilações contra animais, assim
estabelecendo:
Art. 32 – praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena: detenção de três meses a um ano e multa.
§ 1º. incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em
animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos;
§ 2º a pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.”

2.5 – Da Tutela jurídica ao bem estar animal e suas implicações
A comprovação científica de que os animais são seres sencientes foi
explicitada na “Declaração de Cambridge sobre a Consciência Animal”, publicada em 07
de julho de 2012, demonstrando que estes seres vivos precisam ter respeitadas suas
funções biológicas e suas liberdades para expressar os comportamentos naturais.
A senciência é atributo da consciência e uma capacidade de adaptação, sendo
assim, os mamíferos vertebrados superiores têm sensações de dor pelo menos tão
intensas quanto as nossas. Além dessa capacidade de vivenciar sensações semelhantes às
humanas, como dor, prazer, tristeza e alegria, os animais também são dotados da
capacidade de perceberem sua própria existência.
Em respeito a este atributo cientificamente reconhecido dos animais, o bemestar animal passou a ser analisado tendo como norte o conceito das “cinco liberdades”.
Estas consistem direitos de todos animais:
1. Serem livres de medo e estresse.
2. Serem livres de fome e sede.
3. Serem livres de desconforto.
4. Serem livres de dor e doenças.
5. Terem liberdade para expressar seu comportamento ambiental.
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Esse avanço científico, no que se refere à defesa do bem estar animal, como
afirmado acima encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, no artigo 225 da
Constituição Federal de 1988.
Para assegurar a efetividade desse direito, corolário do direito fundamental à
vida (CRFB, art. 5º, caput), o texto constitucional incumbiu ao Poder Público os deveres
de “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas” e de “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” (art. 225, §1º, I e VII,
respectivamente).
Sobre o dispositivo em comento, ressaltamos a lição de Daniel Braga Lourenço
e Fábio Corrêa Souza de Oliveira :
[...] Não resta dúvida que o desejo do legislador constituinte e da própria nação
brasileira é de construir uma sociedade livre, justa e solidária, conforme estampado
pela própria norma constitucional em seu art. 3º, traduzindo uma visão de cidadania
fraternal e solidária Assim é que o princípio da proteção dos animais contra os atos
abusivos ou cruéis constitui decorrência dessa visão de mundo que privilegia a
harmonia, a compaixão, a justiça, em detrimento da força, do ódio, da brutalidade [...]
(LOURENÇO, Daniel Braga; OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Parecer sobre a
Constitucionalidade do Projeto de Lei n. 4548/98. Revista Brasileira de Direito
Ambiental. Ano 6. Volume 8. Jan – Jun 2011).

Vale ressaltar que há ainda alguns documentos legislativos e tratados
internacionais que corroboram os termos explicitados no art. 225 da CR/88 no que tange
à defesa dos animais à submissão à crueldade. Dentre eles, temos o Decreto Federal nº
24.645/34, o qual prescreve, em seus numerosos artigos, a proibição aos maus tratos aos
animais, bem como estabelece medidas para sua proteção, determinando em seu art. 1º
que “TODOS os animais existentes no país são tutelados pelo Estado”.
No Estado de Minas Gerais, a recém sancionada Lei Estadual nº 22.231/2016
define, em seu art. 1º, como atos de maus tratos contra animais quaisquer ações ou
omissões que atentem contra a saúde ou a integridade física ou mental de animal,
principalmente:
I – privar o animal das suas necessidades básicas;
II – lesar ou agredir o animal, causando-lhe sofrimento, dano físico ou morte, salvo nas
situações admitidas pela legislação vigente;
III – abandonar o animal;
IV – obrigar o animal a realizar trabalho excessivo ou superior às suas forças ou
submetê-lo a condições ou tratamentos que resultem em sofrimento;
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V – criar, manter ou expor animal em recinto desprovido de segurança, limpeza e
desinfecção;
VI – utilizar animal em confronto ou luta, entre animais da mesma espécie ou de
espécies diferentes;
VII – provocar envenenamento em animal que resulte ou não em morte;
VIII – deixar de propiciar morte rápida e indolor a animal cuja eutanásia seja
necessária e recomendada por médico veterinário;
IX – abusar sexualmente de animal;
X – promover distúrbio psicológico e comportamental em animal;
XI – outras ações ou omissões atestadas por médico veterinário.

Veja-se também que o Brasil é signatário da “Declaração Universal dos
Direitos dos Animais” (Bruxelas, 1978), que dispõe, em seu artigo 3º, que “nenhum
animal será submetido a maus-tratos e a atos cruéis”.
Em consonância com os tratados internacionais e os ditames constitucionais,
definiu o art. 32 da Lei 9.605/98 como crime toda a prática de abuso, maus tratos,
ferimentos ou mutilações de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos, cuja pena fixada é de detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano.
Assim, percebe-se que, em nosso ordenamento jurídico, a prática de
atividades que impliquem em maus-tratos aos animais é inconstitucional e ilegal, além de
constituir crime, pelo que as ações perpetradas pela empresa ré com a conivência do
Município não podem ser toleradas.

3 – TUTELA DE URGÊNCIA

(art.

1o

A tutela civil do meio ambiente está disciplinada pela Lei de Ação Civil Pública
da Lei n. 7.347/85).

Art. 4º - Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando,
inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (Redação
dada pela Lei nº 13.004, de 2014).
Art. 5º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
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(...)
À luz do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Para o exercício de direito coletivos latu sensu, o art. 21 da Lei de Ação Civil
Pública remete ao Código de Defesa do Consumidor, determinando aplicação deste, no
que tange aos aspectos processuais. Senão, vejamos:
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais,
no que for cabível, os dispositivos do título III da Lei que instituiu o Código de Defesa
do Consumidor.

A presente ação possui como objeto obrigações de fazer e não fazer, sendo de
tal forma aplicável o artigo 84 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assim
como seus respectivos parágrafos, in verbis:
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências
que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.
§ 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu.

Além disso, na ação em causa estão plenamente configurados os requisitos
para a obtenção da tutela de urgência.
A verossimilhança das alegações é patente frente aos argumentos
apresentados e aos documentos anexos, que não deixam dúvidas quanto à
responsabilidade da empresa ré pelos maus tratos ocasionados aos animas sob sua
tutela, bem como quanto à da municipalidade em não tratar adequadamente os animais
domésticos quando mantém o contrato com aquela, em flagrante descumprimento às leis
federais, aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e também às
Constituições da República e do Estado de Minas Gerais e especialmente a Lei 13.426/17
e a Lei Estadual nº 21.970/2016.
Não se pode esquecer, ainda, que a proteção legal estendida aos animais
domésticos, como dito, considera o valor intrínseco desses seres, especialmente em razão
de suas características físicas que lhe permitem – tal como os seres humanos – sentir dor,
angústia e sofrimento. E aí está fundado o receio de dano irreparável caso o pleito
ministerial venha a ser atendido apenas ao final do processo.
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Ora, no caso em questão, o histórico de maus tratos de animais produziu
danos irreparáveis, como a morte de vários deles no CCZ de Ouro Preto. Assim, a
gravidade dos fatos e o risco de se manterem os atos de crueldade contra os animais
resultam evidentes, constituindo, pois, o justificado receio de ineficácia do provimento
final.
Disso resulta a necessidade da concessão imediata de tutela de urgência, forte
nos artigos 12 da Lei 7.347/1985 (LACP) artigo 225, § 1o, inciso VII, da Constituição
Federal, o artigo 32, “caput”, da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n.º 9.605/98), na Lei
13.426/17 e na Lei Estadual nº 21.970/2016, pelo que requer o Ministério Público que:


à empresa ré “SC – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA”:

a) SUSPENDA imediatamente o recolhimento e acolhimento de qualquer
animal no CCZ de Ouro Preto sob sua responsabilidade, a fim de evitar-se
que novos animais venham a sofrer maus-tratos e sejam colocados em
situação de risco às custas da Municipalidade;
b) Apresente nos autos a relação e a ficha cadastral de todos os animais
recolhidos, no prazo de 24 horas, a contar da data da intimação desta decisão;
a) Mantenha todos os animais recolhidos no CCZ de Ouro Preto sob sua
responsabilidade a salvo de qualquer situação de maus tratos até seu devido
encaminhamento ao Município, provendo-lhes a devida assistência
veterinária; a correta alimentação; o fornecimento contínuo de água limpa;
locais para banho de sol e enriquecimento ambiental; as medicações e vacinas
adequadas; e quaisquer outros cuidados próprios de cada espécie;
c) Permita, imediatamente, a entrada das pessoas responsáveis pelas ONGs de
proteção animal no referido canil para prestar apoio aos animais ali
abrigados, no intuito de se evitar a exposição deles a novas situações maus
tratos;
d) Entregue todos os animais que estão sob sua responsabilidade, conforme
relação apresentada no item “b”, no prazo de 60 dias, em estado de saúde
adequado, ao Município-réu, a fim de assumir os cuidados com os eles;
e) Promova as ações necessárias para a cessação imediata da destinação
incorreta dos efluentes oriundos do CCZ e adote as medidas para recuperação
da área afetada, tendo em vista tratar-se do entorno da Estação Ecológica do
Tripui, Unidade de Conservação de Proteção Integral, no prazo de 90 dias;
No intuito de que sejam cumpridas as determinações acima, é imprescindível
a fixação por V. Exa. de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 11 da Lei 7347/1985, a qual deve ser recolhida em favor do Fundo
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Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, criado pela Lei Estadual nº 14.086/2001,
sem prejuízo de eventuais sanções penais, em caso de eventual descumprimento da
ordem judicial.


Em relação ao Município-réu:

b) SUSPENDA o contrato de prestação de serviços pela empresa SC Serviços
e Comércios LTDA no que tange ao recolhimento e guarda de animais
errantes no Município de Ouro Preto, em face do descumprimento
injustificado das cláusulas contratuais, conforme fartamente apontado acima,
buscando-se, se o caso for, as devidas indenizações cabíveis na espécie;
c) Assuma, num prazo máximo de 60 dias, por meios próprios (com
profissionais suficientes e vocacionados para compor equipe técnica
qualificada) ou mediante parcerias com a Sociedade Civil Organizada de
Proteção Animal da cidade de Ouro Preto, as atividades do CCZ e os animais
ali recolhidos sob responsabilidade da empresa ré, provendo-lhes a devida
assistência veterinária; a correta alimentação; o fornecimento contínuo de
água limpa; locais próprios para o descanso, banho de sol e enriquecimento
ambiental; as medicações e vacinas adequadas; a devida castração; e demais
cuidados próprios de cada espécie;
d) Promova a devida identificação dos animais que lhe forem encaminhados, por
meio de microchipagem, se possível; o cadastramento de todas as ações e
procedimentos a que forem submetidos os animais sob sua tutela, mantendo
atualizados seus relatórios;
e) Promova a castração, a vermifugação e vacinação desses animais, caso essa
providência ainda não tenha sido adotada pela empresa ré, e, após, promova
ações destinadas ao encaminhamento deles para a adoção responsável,
mediante termo de tutela responsável;
f) Firme parcerias com as ONGs de proteção animal da cidade de Ouro Preto de
idoneidade reconhecida no intuito de mais bem se desincumbir das
obrigações assumidas acima;
No intuito de que sejam cumpridas as determinações acima, é imprescindível
a fixação por V. Exa. de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do art. 11 da Lei 7347/1985, a qual deve ser recolhida em favor do Fundo
Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, criado pela Lei Estadual nº 14.086/2001,
sem prejuízo de eventuais sanções penais, em caso de eventual descumprimento da
ordem judicial.
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4 - DOS PEDIDOS
a) Ante o exposto, requer o Ministério Público, em caráter imediato, após
prévia oitiva do ente público, no prazo de 72h (art. 2° da Lei 8.437/2002), seja
deferida a tutela de urgência nos termos requerido no item 3 supra.
b) Requer, ainda, nos termos da lei da Lei 13.426/17 e da Lei Estadual 21.970/16,
que sejam os réus obrigados a:
1. Absterem-se terminantemente de promover o extermínio de cães e gatos
para fins de controle populacional, devendo a proteção, a identificação e o controle
populacional desses animais serem realizados em conformidade com a Lei 13.426/17 e a
Lei Estadual nº 21970/2016, visando à garantia do bem-estar animal e à prevenção de
zoonoses.
2. Observarem, no recolhimento de cães e gatos, os procedimentos mínimos
de manejo, de transporte e de guarda que assegurem o bem-estar do animal explicitados
conforme Lei 13.426/17 e Lei Estadual 21.970/2016, devendo ainda, averiguar a
existência de responsável pelo animal e, caso não resgatado no prazo legal, promover a
sua esterilização, identificação e, posteriormente, disponibilizá-lo para adoção.
3. Abrirem à visitação pública os locais destinados à guarda e exposição dos
animais disponibilizados para adoção, mantendo os animais separados segundo sua
espécie, seu porte, sua idade e seu temperamento.
4. Absterem-se terminantemente de entregar cães e gatos recolhidos por
órgãos ou entidades públicos para a realização de pesquisa científica ou apresentação em
evento de entretenimento.
5. Absterem-se terminantemente de devolver ao seu responsável, o cão ou o
gato que tenham, comprovadamente, sofrido atos de crueldade, abuso ou maus-tratos, os
quais serão esterilizados e disponibilizados para adoção.
6. Devolverem o cão comunitário6 recolhido à comunidade de origem depois
de devidamente esterilizado e identificado.
7. Em procedimento de esterilização de cães e gatos, conforme determina a
Lei 13.426/17, utilizarem meios e técnicas que causem o menor sofrimento aos animais,
6

Nos termos do parágrafo único do art. 6º da Lei 21.970/2016, entende-se por cão ou gato comunitário aquele
que, apesar de não ter responsável definido e único, estabelece com a comunidade onde vive vínculos de
dependência e manutenção.
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de maneira ética, com insensibilização, de modo que não se exponha o animal a estresse
e a atos de crueldade, abuso ou maus-tratos, nos termos da legislação vigente.
8. Não realizarem eutanásia de animais por meio de métodos não
recomendados, aceitos sob restrição, coletivos, ou qualquer outro meio cruel.
9. Não abaterem animais sadios (não portadores de zoonoses não tratáveis).
c) Requer, ainda, o Ministério Público:
10. Concedida a tutela de urgência, sejam os réus citados para, querendo,
ofereçam defesa;
11. Provar o alegado por meio da produção de toda a espécie de provas em
direito admitidas, mormente pericial e documental.
12. A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,
desde logo, à vista do disposto nos artigos 18 e 21 da Lei 7.347/1985 e no artigo 87 do
Código de Defesa do Consumidor.
13. A intimação pessoal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais de
todos os atos e termos processuais, através da entrega dos autos com vista, nos termos
do art. 41, inc. IV, da Lei 8.625/1993.
14. Sejam confirmados os pedidos de tutela de urgência;
15. Seja condenada, ainda, a empresa ré a recompor área no entorno da
Estação Ecológica do Tripui, onde foi indevidamente instalada a estrutura do CCZ,
devendo apresentar projeto assinado por técnico e cronograma de execução, em
prazo a ser estabelecido por V. Exa.
16. Seja, por fim, o Município réu condenado às seguintes obrigações,
com fixação de prazos para cumprimento:
a) Rescindir o contrato de prestação de serviços pela empresa SC
Serviços e Comércios LTDA no que tange ao recolhimento e guarda de animais
errantes no Município de Ouro Preto, em face do descumprimento injustificado das
cláusulas contratuais, conforme fartamente apontado acima, buscando-se, se o
caso for, as devidas indenizações cabíveis na espécie;
b) Implantar serviço de atendimento médico veterinário próprio ou
conveniado capaz de atender e castrar, gratuitamente, por ano, o mínimo de 10% da
população de cães e gatos estimada de Ouro Preto, isto é, 1.430 cães e 459 gatos,
conforme informado à fl.69 do diagnóstico da empresa aponte de dados, o que equivale a
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120 cães e 39 gatos por mês, priorizando-se o atendimento de animais de rua e daqueles
pertencentes a famílias de baixa renda.
c) Em procedimentos de esterilização de cães e gatos, utilizar meios e técnicas
que causem o menor sofrimento aos animais, de maneira ética, com insensibilização, de
modo que não se exponha o animal a estresse e a crueldade, abuso ou maus-tratos;
d) Construir estrutura física compatível para abrigar animais recolhidos, de
acordo com as diretrizes técnicas adequadas e nos termos mencionados pela técnica no
diagnóstico anexado, bem como, no mesmo prazo, dotá-la de pessoal e de estrutura
material, inclusive um veículo, necessários a seu regular funcionamento.
e) Recolher apenas os animais nocivos à saúde e à segurança de seres
humanos e de outros animais; que estejam em fase de doença terminal, idosos, gestantes
ou com crias, ou que apresentem quadro irreversível de saúde, salvo a captura para fins
de vacinação, tratamento médico e/ou castração.
f) Tratar adequadamente todos os animais recolhidos nas vias públicas,
sejam ou não portadores de zoonoses, para que preservem a boa qualidade de vida, sob
pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada animal não tratado, a ser
revertida ao FUNEMP.
g) Realizar campanhas de adoção dos animais recolhidos, depois de
devidamente castrados, vacinados, vermifugados e registrados. Os animais deverão ser
entregues aos interessados somente mediante assinatura de termo de guarda
responsável, cujo cumprimento deverá ser fiscalizado.
h) Esterilizar, identificar e devolver cães e gatos comunitários recolhidos ao
meio social onde estabeleceram vínculos de dependência e manutenção7.
i) Regularizar o serviço municipal de registro de animais (felinos, caninos
equídeos) pelo órgão municipal responsável, priorizando-se a implantação de
identificador eletrônico (microchip). Deverá o órgão responsável manter registro
atualizado, contendo dados relativos ao animal (de particulares ou
errantes/comunitários), inclusive a indicação de seu local de permanência, identificação
do proprietário e, armazenar dados relevantes sobre sua saúde (comprovante de vacina
contra a raiva, e outros).
j) Realizar o recolhimento e transporte e guarda de animais com observância
de procedimentos que assegurem o seu bem-estar.
k) Promover a guarda de animais em locais separados segundo sua espécie,
seu porte, sua idade e seu temperamento.
7

Entende-se por cão ou gato comunitário aquele que, apesar de não ter responsável definido e único, estabelece
com a comunidade onde vive vínculos de dependência e manutenção (art. 6º, parágrafo único da Lei Estadual nº
21.970/2016).
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l) Realizar a higienização permanente das instalações, celas e veículos,
mantendo o ambiente livre de infecções.
m)
Fornecer alimento diário aos animais recolhidos, consistente em
ração própria e água potável ad libidum.
n) Dar destinação ambientalmente adequada a carcaças e resíduos de saúde
animal.
o) Fornecer instalações, instrumentos, medicamentos, inclusive anestésicos, e
servidores de assistência aos médicos veterinários que desempenhem atividades de
controle populacional.
p) Abster-se de recolher, a pedido do tutor, animais saudáveis, ou que não
sejam nocivos à saúde e à segurança de seres humanos.
q) No recolhimento de cães e gatos pelo poder público, adotar os
procedimentos de manejo, de transporte e de guarda que assegurem o bem-estar animal,
devendo ser averiguada a existência de responsável pelo animal, procedendo o poder
municipal a realização de diagnóstico populacional de cães e gatos do município.
r) Abster-se terminantemente de entregar cães e gatos recolhidos para a
realização de pesquisa científica, fins didáticos ou apresentação em evento de
entretenimento.
s) Após a observação clínica por tempo razoável e sendo atestado por médico
veterinário que o animal recolhido é saudável e não apresenta nocividade à saúde
pública, deverá providenciar sua castração, vermifugação, vacinação e registro e, após,
inseri-lo em programa de doação e guarda responsável. Tornando-se inviável sua doação,
poderá o compromissário reintroduzir o animal na comunidade, dando-se preferência a
sua localidade de origem.
t) A iniciar, nos termos da Lei Estadual 21.970/2016, no prazo de 03 meses,
campanhas educativas periódicas de conscientização da sociedade sobre: i) A
importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo de cães e
gatos; ii) A necessidade de vacinação e desverminação de cães e gatos para a prevenção
de zoonoses; iii) A importância da guarda responsável de cães e gatos, levando em
consideração as necessidades físicas, biológicas e ambientais desses animais, bem como
a manutenção da saúde pública e do equilíbrio ambiental; iv) Os benefícios da adoção de
cães e gatos; v)O caráter criminoso do abuso e dos maus-tratos contra os animais, nos
termos do art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
u) A comunicar por escrito às instituições competentes eventuais casos de
maus-tratos de animais que cheguem ao conhecimento do órgão responsável pelo
controle de zoonoses, fornecendo, se possível, a qualificação do(s) autor(es) do fato e seu
endereço. Prazo de cumprimento: imediato.
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v) A não devolver o cão ou gato que tenham, comprovadamente, sofrido atos
de crueldade, abuso ou maus-tratos e que tenham sido recolhidos pelo poder público,
devendo ser esterilizados e disponibilizados para adoção.
w)
Atender, nos procedimentos e escolha de métodos de eutanásia, ao
disposto na Resolução nº 1000/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária8,
notadamente: i) Realizar a eutanásia de animais somente quando o seu bem-estar estiver
comprometido de forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou o sofrimento,
os quais não podem ser controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou de outros
tratamentos; ii) Empregar método individual aceitável sem restrições9, assegurando que
o procedimento não cause dor ou angústia ao animal, e promova perda da consciência de
forma rápida, não precedida qualquer experiência emocional ou física desagradável,
seguida de parada cardíaca e respiratória e perda da função cerebral; iii) Assegurar a
participação do médico veterinário na supervisão e/ou execução da eutanásia animal em
todas as circunstâncias em que ela se faça necessária, conforme no art 6º , incisos I a VII,
da Resolução CFMV nº 1000/2012.

Com fundamento no artigo 38, caput e parágrafos 2º e 6º, da Portaria
Conjunta TJMG nº. 411/PR/2015 e respectivas alterações, diante do grande volume
de documentos e formato, requer o Ministério Público que os Inquéritos Civis nº.
MPMG-0461.12.000060-3 (02 volumes e 629 páginas) e n.º MPMG0461.12.000090-0 (03 volumes e 568 páginas), que embasam a presente ação civil
pública, sejam apresentados na Secretaria do Juízo, em meio físico, devido ao
grande volume de documentos (mais de 300 páginas), mostrando-se tecnicamente
inviável a digitalização.

Requer-se, ainda, sejam referidos documentos depositados em Juízo,
franqueando-se acesso pelas partes, nos termos do artigo 38, parágrafo 2º, da
Portaria Conjunta TJMG nº. 411/PR/2015.

8

Resolução Nº 1000/2012 – dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras
providências (revoga a Resolução CFMV nº 714/2002).
9
Vide Resolução nº 1.000/2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
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Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00, para fins fiscais.
Termos em que pede deferimento.
Ouro Preto, 12 de dezembro de 2017.
DOMINGOS VENTURA DE MIRANDA JUNIOR
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
LUCIANA IMACULADA DE PAULA
PROMOTORA DE JUSTIÇA COORDENADORA DO GEDEF/MPMG
ANELISA CARDOSO RIBEIRO
PROMOTORA DE JUSTIÇA INTEGRANTE DO GEDEF/MPMG
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