
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
Comarca de Salvador
5ª Vara Cível e Comercial
Rua do Tingui, s/n, Campo da Pólvora, Fórum Ruy Barbosa, Sala 125, 1º Andar, Nazare - CEP
40040-380, Salvador-BA
E-mail: salvador5vcivelcom@tjba.jus.br

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Processo nº 8000905-50.2020.8.05.0001

Classe - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - [Responsabilidade Civil, Indenização
por Dano Moral, Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer /
Não Fazer, Fauna]

AUTOR: CAMILA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA

RÉU: CIVIL CONSTRUTORA LTDA, BEEL - BARCINO ESTEVE CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA

 

 

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por dano moral proposta por
CAMILA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA, na qualidade de representante dos gatos nominados na
inicial, em face das empresas CIVIL CONSTRUTORA LTDA. e BARCINO ESTEVE CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.

Através da petição de ID 45106856, foi requerida a reconsideração do despacho que não apreciou o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada:

(i) a imediata suspensão do início das obras até que todos os autores sejam capturados e encaminhados ao
lar temporário Sítio Doce Lar;

(ii) que Frida seja levada de volta ao terreno para que ajude na captura de seus filhotes, Fofucha e Tim,
desde que ela esteja totalmente recuperada da castração;

(iii) que Fofucha e Tim, após capturados, não sejam castrados até completarem 6 meses de idade;

(iv) o custeio, pelas rés, de lar temporário, alimentação, dessedentação, castração, vacinação, medicação e
identificação (chipagem e coleira) dos autores;
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e (v) o custeio, pelas rés, de todas as despesas com internação, medicação, cirurgias etc. dos autores
Chitãozinho, Harry e Monalisinha na Clínica Pet Vida, bem como de quaisquer outros autores que
venham a ir para lá em decorrência de problemas oriundos das castrações ou quaisquer outros.

É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 300, do CPC, 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.

Inicialmente, faz necessário registrar que, embora seja correto afirmar que, no Brasil, há leis, normas
infralegais e princípios que norteiam os direitos dos animais de existirem com dignidade, o mesmo não se
pode dizer em relação à possibilidade dos autores e de sua “guardiã” figurarem no polo ativo da presente
ação, existindo sérias dúvidas quanto à legitimidade ativa dos mesmos.

Além disso, ao menos em sede de cognição sumária, embora sejam relevantes os argumentos da
necessidade de preservação da vida, saúde e bem estar dos animais envolvidos, os mesmos são
insuficientes, a princípio, para evidenciar a probabilidade do direito alegado na petição inicial, embora
essa afirmação não afaste, de logo, a responsabilidade civil e criminal das empresas demandadas pelos
danos que, por ventura, vierem a sofrer os animais que se encontram no terreno de sua propriedade.

Por fim, da leitura dos documentos constantes dos IDs 43430464 e 45106922, é possível constatar que as
partes estão bem intencionadas e realmente preocupadas com o destino a ser dado aos animais, razão pela
qual destaco a importância de voltarem a dialogar, para que possam, através do bom senso, encontrar uma
solução que atenda aos interesses de todos os envolvidos, sobretudo do bem estar dos animais.

Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência e de reconsideração.

Considerando que a mediação pode ter maior chance de solução consensual das questões postas nos autos,
designo o  dia 05/03/2020, às 08:15 horas, para realização de sessão de mediação, na sala de audiências
do CEJUSC/MEDIAÇÃO, localizado no térreo do Fórum Orlando Gomes (anexo ao Fórum Ruy
Barbosa), na Rua do Tingui, s/nº, Campo da Pólvora, Nazaré, Salvador-BA, telefone (71) 3320-6642,
e-mail cejusc@tjba.jus.br.

Ao cartório, para cumprir, com urgência, as demais determinações contidas no despacho de ID 47705124.

P. R. I.

Salvador, 27 de janeiro de 2020.

 

JOANISIO DE MATOS DANTAS JÚNIOR

Juiz de Direito
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