
 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  5ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR 

Processo:  8000905-50.2020.8.05.0001PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 
Órgão Julgador: 5ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR
AUTOR: CAMILA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA
Advogado(s): XIMENE PEREZ MARTINS (OAB:0039078/BA), JOAO CARVALHO BORGES
(OAB:0038419/DF), YURI FERNANDES LIMA (OAB:0048724/BA)
RÉU: CIVIL CONSTRUTORA LTDA e outros
Advogado(s):  

 

DESPACHO

 

Vistos etc ...

Defiro a Gratuidade.

Não obstante a emergencialidade imputada, a qual, de fato, decorre da necessidade de preservação da
vida, saúde e bem estar dos animais envolvidos, os quais figuram como autor,es representados pela
guardiã CAMILA DE JESUS DANTAS DE OLIVEIRA, receio, mormente à luz da resposta prestada
pela parte ré às notificações extrajudiciais que lhe foram encaminhadas, constante de ID 43430464, seja
necessário lhe oportunizar prévia manifestação, pelo que determino a imediata CITAÇÃO da ré, através
de Oficial de Justiça, para fins de conferência de maior agilidade, para que, em querendo, apresente sua
defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, na forma do art. 344 do CPC.

No mesmo prazo, poderá a representante autoral indicar os abrigos para os quais, em sendo o caso,
pretende encaminhar os gatos autores, instruindo sua manifestação com orçamento do custeio que
pretende seja imposto à parte ré.

Submeta-se o feito ao crivo do representante do Ministério Público atuante nesta esfera ambiental.

Por fim, notifique-se também a Prefeitura Municipal de Salvador, através de sua Secretaria de Promoção
Social e Combate à Pobreza, responsável pela Diretoria de Bem Estar, Proteção e Defesa dos Animais de
Salvador, para que, em querendo, também manifeste-se no feito.

Cumpra-se. 
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SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA/BA, 22 de janeiro de 2020.

ÉRICO RODRIGUES VIEIRA

Juiz de Direito Substituto
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