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Classe/Assunto: Ação Civil Pública - Flora / Meio Ambiente  
 
Autor: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS OITO VIDAS
Réu: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MALIBU
      

 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Marco Antonio Cavalcanti de Souza

Em 25/01/2021

Decisão              

1)          Da Tutela de Urgência / Liminar:

             A pretensão da Associação/Autora à concessão de liminar, está amparada pelo artigo 12,
da Lei 7.347, de 24/07/1985 (Lei da Ação Civil Pública).
 As fotos juntadas aos autos e os vídeos disponibilizados comprovam a existência de gatos,
que vivem em rua pública, dentro do Condomínio/Réu e que devem ser protegidos, como "animais
comunitários", assim definidos pela Lei Municipal (Rio de Janeiro) n. 6.435, de 27/12/2018, nos
seus artigos 27 e 28, Lei essa que instituiu o "Código Municipal de Direito e Bem-Estar Animal do
Município do Rio de Janeiro".
 Por  outro  lado,  a  Associação/Autora,  por  seus  membros,  enquadra-se  na  definição  de
"responsáveis-  tratadores"  dos  "animais  comunitários",  conforme  previsto  no  artigo  29,  da
mencionada Lei.
            Evidente que a conduta do Condomínio/Réu em colocar uma cerca de barras de ferro,
além de acimentar o chão inferior dessa cerca, para impedir não só o acesso dos felinos pela rua,
agora obstruída com a referida cerca, como também para impedir que os responsáveis-tratadores
alimentassem e fornecessem água potável para a sobrevivência desses "animais comunitários",
causa sofrimentos aos animais.
 É uma afronta ao meio ambiente, no caso uma comunidade de felinos, que vivem soltos em
trecho de rua, que cruza o Condomínio/Réu, impedir o livre acesso desses animais pelas ruas e
dificultar  a atuação daqueles que estabelecem vínculos de afeto e de dependência emocional
recíproca com tais animais, como ocorre com os membros da Associação/Autora.
 Com relação ao pedido de entrada dos cuidadores nas áreas onde se encontram os animais
e a retirada das cercas e cimento, que obstruem o acesso, para alimentar e cuidar dos felinos, tal
pretensão ultrapassa o direito  desses cuidadores,  pois  se opõem a outro  possível  direito  dos
moradores  do  Condomínio/Réu  de  obter  autorização  da  Prefeitura  para  limitar  o  acesso  ao
Condomínio, por uma só das ruas.
 Entretanto, o pedido subsidiário de desobstrução é viável, diante do acima fundamentado e não
conflita com o direito dos moradores do Condomínio-Réu.
            É nesse mesmo sentido acima, o brilhante Parecer do Ministério Público (folhas 81/83),
que passa, também, a fazer parte integrante da fundamentação desta decisão.
            Do exposto, DECIDE, ESTE JUÍZO, DEFERIR, parcialmente, A LIMINAR requerida, para:
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DETERMINAR que o Condomínio/Réu cesse imediatamente a prática de ato tendente a causar
sofrimento ou desaparecimento dos gatos, que se encontram nas cercanias do Condomínio; e
DETERMINAR que o Condomínio/Réu retire, em 10 dias, as cercas inferiores extras (exemplo:
fotos às folhas 42 e 43), os vasos, que impedem a entrada e saída dos gatos, e os acréscimos
acimentados, nas bases dessas cercas (exemplo: foto às folhas 44), de tal forma que seja possível
o livre acesso dos felinos, bem como possibilite sejam colocadas vasilhas de alimentos e água
potável para os animais comunitários do local, identificado pelas fotos e vídeos da Inicial, sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00, e ficando esclarecido que será possível o ingresso dos membros
da Associação/Autora,  para cuidar  dos gatos,  pela  entrada  principal  do Condomínio,  que  não
poderá impedi-los de cumprir suas atividades de cuidados com os mencionados animais.

2)          DEFERE, ESTE JUÍZO,  também, a expedição de ofício  à  Secretaria  Municipal  de
Urbanismo (SMU), para informar se o fechamento de rua ou avenida do Condomínio/Réu está
autorizado pela Prefeitura, devendo a Associação/Autora fornecer o nome da rua ou avenida onde
foram colocadas cercas, que impedem o acesso ao Condomínio/Réu.

3)         Tendo em vista as peculiaridades do presente caso, que demonstra a infrutífera resolução
do conflito na audiência inicial, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de
fazê-lo oportunamente, se o caso nos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso
das partes à melhor solução da lide. 

Cite-se e intimem-se, sendo o Réu por OJA de Plantão,  para apresentar contestação em 15 dias,
observada a regra do art. 231 e incisos do CPC.  

Rio de Janeiro, 27/01/2021.

Marco Antonio Cavalcanti de Souza - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Marco Antonio Cavalcanti de Souza

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4ZEI.KZ9J.8QG3.85V2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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