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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA 

CÍVEL DE ITAPEVI  

 

 

URGENTE  

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA  

 

 

 

 

 

 

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de 

sua Promotora de Justiça abaixo assinada, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, ingressar com a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, de obrigação de 

fazer e não fazer, com pedido de tutela antecipada, em face de Arlete Rocha de 

Carvalho – EPP, pessoa jurídica com endereço na Rua Jaspe, nº 07, Vila Gióia-

Itapevi, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.363.030/0001-50, com fundamento nos 

arts. 129, II e III, da Constituição Federal; art. 25, IV, a, da Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público); art. 103, VIII, da Lei Complementar 

Estadual nº 743/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo); e 

na Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), pelos motivos de fato e de direito a 

seguir expostos. 
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1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

O Ministério Público ingressa com a presente ação porque 

existem irregularidades graves nas instalações e funcionamento do 

estabelecimento veterinário ora requerido, que desenvolve atividade de captura, 

transporte, alimentação, alojamento, tratamento emergencial, castração e eutanásia 

em animais de pequeno, médio e grande porte para a Prefeitura Municipal de 

Itapevi, sem exclusividade. 

A investigação remonta ao ano de 2006. Desde pelo 

menos o início do ano de 2008 a requerida tem conhecimento do trabalho 

investigativo ministerial, quando a proprietária foi ouvida pelo Promotor de Justiça 

então atuante. Foram feitas todas as orientações possíveis à requerida, várias vezes 

advertida.  

Recentemente realizou-se reunião para tentativa de 

firmar termo de ajustamento de conduta, mas não se chegou a acordo. Na 

ocasião, a requerida não via irregularidades e disse que apresentaria relatório 

detalhado das medidas tomadas (ofícios a fls. 1029/1031, comprovante de 

recebimento a fls. 902/903 e reunião negativa a fls. 1035). Após tal relatório, nova 

vistoria foi realizada, pelo Ministério Público e Vigilâncias Sanitárias Municipal e 

Estadual, oportunidade em que foram constatadas irregularidades não sanadas. 

Não sendo possível a solução amigável do impasse, uma vez 

que a requerida entende não haver irregularidades a serem sanadas, forçoso o 

ingresso de ação judicial. 

O pedido de tutela antecipada é basicamente para: a) 

imediatamente impedir que novos animais ingressem no estabelecimento veterinário 

em questão; e b) em 60 dias, transferir os animais que já estão no local para outro 

que esteja regular. O pedido final é para a condenação da requerida na obrigação de 

regularizar-se. 
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2. DOS FATOS – HISTÓRICO 

 

2.1. Notícias sobre irregularidades 

 

O Ministério Público promoveu investigações, por meio do 

incluso inquérito civil, em conversão a procedimento preparatório de inquérito civil, 

a respeito de maus-tratos a animais que estariam sendo praticados no 

estabelecimento veterinário “Arlete Rocha de Carvalho EPP”, localizado na Rua 

Jaspe, nº 07, Vila Gióia, em Itapevi, com nome fantasia conhecido por “Sítio ou 

Chácara Fernando Bahia”, após notícias trazidas por meio de representação. 

A referida representação narrava que alguns municípios como 

Cotia, Itapevi, Santana do Parnaíba e Vargem Grande Paulista faziam uso dos 

serviços do local, de péssimas condições e sem as autorizações necessárias. Alguns 

animais recepcionados seriam destinados a faculdades para experimentos (fls. 

09/14). 

Esta representação foi sendo confirmada por outros 

elementos, como oitiva de testemunhas (fls. 18, 141 e 149), e-mail recebido (fls. 

19/21), representação agora subscrita por CEBEA – Centro de Educação para a 

Proteção e o Bem-Estar dos animais de Cajamar e Região – SP (fls. 178/183), 

denúncia vinda de Cotia (fls. 310/320) e notícia enviada por UIPA – União 

Internacional Protetora dos Animais também acusou problemas no local (fls. 

504/535). 
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2.2. Informes da Prefeitura 
 

A Prefeitura foi notificada sobre a instauração do 

procedimento, à época preparatório de inquérito civil, e para tomar as medidas 

cabíveis para vistoriar e coibir eventuais irregularidades. Em resposta, a Prefeitura de 

Itapevi disse que não possui centro de controle de zoonoses – CCZ próprio, sendo 

que o local alvo das investigações era utilizado por ela e por cidades vizinhas, sendo 

que estava em processo de licenciamento, com visitas periódicas. Informou, ainda, 

que teria sido realizada inspeção ali, sem encontrar irregularidades. No entanto, 

foram recomendadas medidas de adequação e melhorias (fls. 37/43). 

Veio aos autos o contrato entre a Prefeitura e a requerida (fls. 

373/382). Posteriormente, vieram mais cópias sobre o ajuste entre as partes, estando 

nos autos edital de pregão presencial (fls. 1143/1168), termo de contrato nº 070/07, 

com prazo de 12 meses e assinatura em 13/04/07 (fls. 1169/1177), 1º aditamento 

de prorrogação de 16/04/08 a 15/04/09 (fls. 1178/1179), 2º aditamento de 

prorrogação de 16/04/09 a 15/04/10, reajuste de 11,78% e acréscimo de 24,86% 

(fls. 1180/1182), 3º aditamento de prorrogação de 16/04/10 a 15/04/11 (fls. 

1183/1184) e 4º aditamento de prorrogação de 16/04/11 a 14/07/11 (fls. 

1186/1187). Vencido este contrato e não sendo possíveis legalmente outras 

prorrogações, agora nova licitação foi realizada, por meio de pregão presencial, 

saindo novamente a requerida vencedora. O contrato foi assinado em 04/07/11 (fls. 

1308/1320).  

Os Municípios vizinhos também foram notificados a 

esclarecerem os fatos, estando nos autos manifestações de Cotia (fls. 369/371), 

Cajamar (fls. 385/394), Santana do Parnaíba (fls. 400/410), Jandira (fls. 412/421 e 

461/463), e Barueri (fls. 432/457). 

 



4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPEVI 

 

Rua Bélgica, 405 - Jardim Santa Rita - CEP. 06690-280 – Telefone: (11) 4141-4000 
Correio eletrônico: 4pjitapevi@mp.sp.gov.br – Blog: http://4pjitapevi.wordpress.com 

5 

2.3. Fiscalizações e inspeções realizadas 
 

Foram realizadas várias vistorias cujos relatórios estão nos 

autos, todos mostrando várias e graves irregularidades: 

� Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal – fls. 328/337 

� Conselho Regional de Medicina Veterinária – fls. 423/430 

� Inspeção pelo Ministério Público – fls. 592/593 

� Vistoria pelo médico veterinário Wilson Grassi Jr. – fls. 601/602 

� Assessoria do Deputado Estadual Feliciano – fls. 605/606 

� Vistoria assinada pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria 

de Estado da Saúde de São Paulo e Instituto Pasteur – Informe GPA nº 

27/2010 – fls. 640/696 

� Polícia Militar Ambiental – fls. 819 

� Corpo de Bombeiros – fls. 822/823 

A primeira visita da Vigilância Sanitária Municipal ao 

local que se teve notícia gerou a lavratura do Auto de Infração nº 0401A, em 12 de 

fevereiro de 2007. Na ocasião, foram apontadas irregularidades que até o 

momento não foram sanadas, sendo as principais delas (fls. 63/64): falta de 

alvará do corpo de bombeiros; falta de alvará de funcionamento da Prefeitura; 

falta de alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária 

Municipal; cobertura dos canis e das baias com telhas de amianto, que não 

promovem o devido isolamento térmico. Há na Vigilância municipal 

procedimento instaurado a respeito do licenciamento – nº 0259/01 – VISA, cujas 

cópias estão nos autos (fls. 69/112). 

A Vigilância Sanitária ainda forneceu pareceres em junho de 

2010 (fls. 615/635) e janeiro de 2011 (fls. 853/896). 
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Entre todos os pareceres técnicos o que mais chama a 

atenção é o realizado pela Secretaria de Estado de Saúde, fruto de vistoria 

realizada em 14 de junho de 2010. Veja os principais pontos de destaque. 

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo possui uma 

Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), que se divide em Grupos de 

Vigilância Epidemológica. O Município de Itapevi está inserido no GVE 10 – 

Osasco e não possui recurso físico municipal para as atividades dirigidas às 

populações animais, existindo apenas o Centro de Controle de Zoonoses – CCZ 

alvo da investigação, que, por definição, deveria desenvolver programas de controle 

de zoonoses, de doenças transmitidas por vetores e de agravos provocados por 

animais, por meio de monitoramento e controle populacional dos animais 

domésticos, sinantrópicos e peçonhentos. 

A vistoria apontou os seguintes problemas ainda não 

equacionados completamente (fls. 639/696): 

� Não obediência às normas de segurança contra incêndios (armazenamento 
de botijão de gás em local fechado e sem ventilação e inexistência de extintores 
de incêndio): muito embora alguma medida tenha sido tomada, com protocolo de 
pedido de alvará do corpo de bombeiros, ainda não foi expedida tal autorização; 

� Possível alojamento de cães em isolamento: condições precárias de higiene; 
� Baias: telhas de zinco, que não servem como isolante térmico, e existência 

de aberturas, que facilitam o ingresso de animais sinatrópicos: muito 
embora a requerida diga que são telhas de fibrocimento1 (fls. 1098/1099), isto 
não lhe beneficia, posto que, além de também não propiciar o adequado 
isolamento térmico, principalmente à altura que estão instaladas, ainda são 
compostas de amianto, produto reconhecidamente relacionado a doenças 
por exposição, entre elas, o câncer (vide fls. esclarecimentos prestados no site 
oficial do Instituto Nacional de Câncer – Ministério da Saúde); 

� Canis: existência de sinais de umidade pela proliferação de musgo no piso da 
calçada; ralo de escoamento de águas pluviais aberto, sem caixa de decantação de 

                                                        
1 “Fibrocimento - fi.bro.ci.men.to. sm (fibra+cimento) Mistura de amianto e cimento, com que se fazem chapas de grande dureza 
para coberturas de casa, revestimentos interiores, canos etc.; cimento-amianto.” Fonte:  
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=fibrocimento 
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resíduos grosseiros e caixa de desinfecção antes do lançamento em canalização de 
captação de esgoto; vasilhas inadequadas para água e ração; inexistência de 
estrados para isolamento térmico e manutenção de distância entre os animais e os 
dejetos e a umidade do piso; inexistência de solário; não separação adequada de 
cães por sexo, portes e estado de saúde; 

� Sala de necropsia e armazenamento interno de resíduos infectantes: cadáveres 
embalados em sacos brancos leitosos; cadáveres sem nenhuma embalagem; dois 
congeladores com ferrugem no interior; um congelador com defeito no fecho, 
que o mantinha sempre na posição aberta, falta de produtos para higienização do 
médico-veterinário, ralo aberto favorecendo a dispersão de material infectante 
para o exterior e entrada de animais sinantrópicos, instalações elétricas expostas; 

� Alojamento de gatos: portas dos compartimentos pequenas demais, 
comprometendo a segurança do trabalhador e a higienização do ambiente; 
possível uso de cambão (adequado apenas para cães agressivos); excesso de 
umidade com musgo no solo e paredes, fiação elétrica exposta (ala atualmente 
interditada pela Vigilância Sanitária Municipal); 

� Inexistência de saneamento ambiental adequado: área externa comprometida com 
prevenção e gerenciamento de resíduos, em especial, os de serviço de saúde 
animal; 

� Responsabilidade técnica: não havia responsável técnico no local, durante as 4 
horas de vistoria; inexistiam rotinas de ingresso e saída dos animais recolhidos, 
histórico dos animais, identificação dos RTs municipais emissores dos roteiros de 
serviço de recolhimento, fichas de encaminhamento de animais ou material 
coletado para exames, relatório de atividades diárias, acompanhamento 
administrativos dos contratos públicos, controle de estoque, registros de uso de 
produtos farmacêuticos, prescrições escritas de medicamento; 

� Saúde do trabalhador: não havia documentos respectivos 

O Ministério Público notificou a Prefeitura a tomar as 

medidas adequadas no âmbito de suas atribuições, inclusive procedendo à interdição 

do local, diante das recomendações do órgão estadual de Vigilância Sanitária. Em 

resposta, a Prefeitura alegou que seria prejudicial a rescisão do contrato e a 

interdição do local, tendo em vista as necessidades do Município. Assim, preferiu 

investir na fiscalização e cobrança de melhoras (fls. 793/817).  
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Anoto que existiam CD e fotos na contra-capa, os quais 

foram juntados aos autos por determinação, mas cuja origem não se pode 

determinar (fls. 724/732). 

 

2.4. Apuração criminal e procedimentos correlatos 

Já foi instaurado de inquérito policial, pelos fatos até então 

ocorridos – ano de 2007 (fls. 49, 56, 120/128 e 185/295). Sobre as irregularidades 

mais recentes, foi instaurado o inquérito policial nº 1733/11 – 1ª Vara Criminal local 

(fls. 906) 

A Promotoria de Justiça de Barueri instaurou inquérito civil sobre 

possível situação de maus-tratos a animais apreendidos pelo serviço de zoonoses do 

Município de Santana do Parnaíba (fls. 301/307). 

O Ministério Público do Trabalho também instaurou inquérito 

civil a respeito (fls. 849/851). 

Foi proposta ação civil pública por entidade co-legitimada 

contra o Município de Cajamar, a Diretoria Municipal de Saúde e a Chefia da 

Divisão de Veterinária e Controle de Zoonozes (fls. 911/1031). 

 

2.5. Investigados 

Foram incluídos formalmente como investigados a empresa e 

seus proprietários de direito e de fato, isto é, Arlete Rocha de Carvalho e seu 

esposo, Carlos Fernando Vaz de Carvalho (fls. 826). A representante legal do 

estabelecimento, Arlete Rocha de Carvalho, foi ouvida a primeira vez nos autos em 

fevereiro de 2008, ocasião em que ficou bem ciente da necessidade de adequar o seu 

comércio (fls. 153/169 e 492). 
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A empresa, a proprietária e seu esposo foram notificados (fls. 

826 e 900/903). Não houve manifestação escrita, mas houve reunião, por iniciativa 

ministerial. Na oportunidade, alegaram que muitas das ditas irregularidades 

apontadas foram sanadas (fls. 1035). Posteriormente, apresentaram documentação 

retratando as melhorias já realizadas no local (fls. 1039/1131). 

Diante destas aparentes melhoras, foi solicitada outra 

vistoria para as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal (fls. 1137). 
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3. SITUAÇÃO ATUAL 

A Vigilância Sanitária Municipal esteve em vistoria ao 

empreendimento em 10/06/11 (relatório nº 848/11 – fls. 1226/1241), 28/07/11 

(relatório nº 1080/11 – fls. 1272/1288) e 08/08/11 (relatório 1178/11 – fls. 

1252/1263). 

Finalmente, em 15 de dezembro de 2011 realizou-se inspeção 

pelo Ministério Público, devidamente acompanhado das Vigilâncias Sanitárias 

Estadual e Municipal (fls. 1304/1307). 

INACREDITAVELMENTE, MESMO APÓS TANTOS 

ALERTAS, AUTOS DE INFRAÇÕES E ATÉ MESMO INTERDIÇÕES, A 

REQUERIDA NÃO TRATOU DE REGULARIZAR-SE. 

Veja as principais irregularidades listadas a seguir, 

acompanhadas de fotos obtidas na data da inspeção: 

 

� Cobertura dos canis e das baias com telhas de zinco/amianto, conhecida 

popularmente por Brasilit, que não promovem o devido isolamento térmico; 

 

� Nenhuma das baias possuía solário, nem havia local adequado para pastagem; 
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Visão geral de todas as baias disponíveis 

 

 
Em destaque a primeira baia ocupada 
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� Vários canis não possuíam solário, ficando os cães sem o necessário contato 

com o sol; 

 
Sequencia de canis sem solário 

 

 
Vista em detalhe de um dos canis que mostra não haver solário 
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Vista geral – outra sequencia de canis (à direita) que não possuem solário 

 

 
Vista traseira dos mesmos canis da foto anterior, mostrando que não existe solário nos fundos 

 

 
Vista frontal dos mesmos canis sem solário 
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� O gatil foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal e os gatos estavam 

alojados em gaiolas depositadas na sala de necropsia; 

 
Vista dos gatis interditados – à direita 

 

 
Vista frontal dos gatis interditados 
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Vista da sala de necropsia com as gaiolas depositadas sobre o piso 

 

� Falta da necessária documentação: alvará do corpo de bombeiros; alvará de 

funcionamento da Prefeitura; e alvará de funcionamento expedido pela 

Vigilância Sanitária Municipal.  
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4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

4.1. Normas de Caráter Geral 

A Constituição Federal prevê expressamente a proteção da 

fauna, em seu art. 225, § 1º, VII: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

VII - 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.” 

Na mesma esteira, a Constituição do Estado de São Paulo 

repete a norma, no art. 193: 

“Art. 193. O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da 

qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso 

adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de 

órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 

assegurada a participação da coletividade, com o fim de:  

(...) 

X - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, 

exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e 

que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando 

a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e 

consumo de seus espécimes e subprodutos;” 
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Ainda em nível estadual, a Lei Estadual Nº 11.977, de 25 de 

agosto de 2005, que institui o Código de Proteção aos Animais do Estado, também 

normatiza a questão: 

 “Art. 2º- É vedado: 

I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a qualquer tipo de 

experiência, prática ou atividade capaz de causar-lhes sofrimento ou dano, bem como 

as que provoquem condições inaceitáveis de existência; 

II - manter animais em local desprovido de asseio ou que lhes impeça a movimentação, 

o descanso ou os privem de ar e luminosidade; 

(...) 

Artigo 11 - Os Municípios do Estado devem manter programas permanentes de 

controle de zoonoses, através de vacinação e controle de reprodução de cães e gatos, 

ambos acompanhados de ações educativas para propriedade ou guarda responsável.” 

Não é diferente a legislação municipal de Itapevi. A Lei 

Orgânica do Município estabelece: 

“Art. 135. O sistema municipal de administração da qualidade ambiental, e da 

proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente, visará precipuamente: 

V - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, que provoquem extinção de espécies ou que submetam os animais a 

crueldade, assim como fiscalizando a extração vegetal, a captura, o transporte, a 

comercialização irregular e a industrialização de subprodutos;” 

Mas não é só. O Município de Itapevi ainda conta com a Lei 

Municipal nº 1.961/09, que institui a Lei de Proteção aos Animais, normatizando 

o seguinte: 
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“Art. 2º. É vedado: 

I – Sujeitar os animais a tratamento degradante, agressão física ou sujeitá-los a 

qualquer tipo de situação que possa causar dano; 

II – Nenhum animal poderá ser sujeitado a condições inaceitáveis de existência; 

(...) 

V – Privar animais em lugares fechados, sem luz ou ventilação, de modo a subtrair-

lhe a liberdade necessária para sua movimentação” 

 

4.2. Normas de Caráter Específico 

No âmbito Estadual, a matéria é mais especificamente tratada 

pelo Decreto Estadual nº 40.400, de 24 de outubro de 1995, que aprova norma 

técnica especial relativa à instalação de estabelecimentos veterinários. A 

empresa requerida enquadra-se neste seguimento, quer seja por ser clínica 

veterinária, serviço veterinário ou pensão para animais, nos termos do art. 1º: 

“Art. 1º. Consideram-se estabelecimentos veterinários para os efeitos desta Norma 

Técnica Especial: 

(...) 

II - clínica veterinária: o estabelecimento onde os animais são atendidos para consulta, 

tratamento médico e cirúrgico; funciona em horário restrito, podendo ter, ou não, 

internação de animais atendidos; 

(...) 

VI - serviço veterinário: a dependência de estabelecimento industrial, comercial, de 

recreação, de ensino e/ou de pesquisa, onde são atendidos animais pertencentes ao 

mesmo para exame clínico, tratamento médico e cirúrgico e análises clínicas; 

(...) 
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XVII - pensão para animais: o estabelecimento onde são recebidos animais para 

estadia; 

(...) 

Parágrafo único - São também considerados estabelecimentos veterinários quaisquer 

outros onde haja animais vivos destinados ao consumo, ao ensino, à pesquisa, ao 

lazer, ou qualquer outra utilização pelo homem, não especificada nesta Norma, mas 

que, por sua atividade, possam, direta ou indiretamente, constituir riscos à saúde da 

comunidade.” 

Este Decreto Estadual nº 40.400/95 estabelece requisitos 

para instalação e funcionamento destes estabelecimentos veterinários: 

“Art. 2º. Os estabelecimentos veterinários somente poderão funcionar no território do 

Estado de São Paulo mediante licença de funcionamento e alvará expedido pela 

autoridade sanitária competente. 

(...) 

“Artigo 6º - Para os efeitos desta Norma Técnica Especial constituem dependências, 

instalações, recintos e partes dos estabelecimentos veterinários: 

(...) 

XIII - canil: o compartimento destinado ao abrigo de cães; deve ser individual, 

construído em alvenaria, com área compatível com o tamanho dos animais que abriga 

e nunca inferior a 1,00m²; as paredes devem ser lisas, impermeabilizadas de altura 

nunca inferior a 1,5m; o escoamento das águas servidas não poderá comunicar-se 

diretamente com outro canil; em estabelecimentos destinados ao tratamento de saúde 

pode ser adotado o canil de metal inoxidável ou com pintura antiferruginosa, com piso 

removível; em estabelecimentos destinado ao adestramento e/ou pensão pode ser 

adotado o canil tipo solário, com área mínima de 2,00m², sendo o solário totalmente 

cercado por tela de arame resistente, inclusive por cima; 

XIV - gaiola: a instalação destinada ao abrigo de aves, gatos e outros animais de 

pequeno porte; deve ser construída em metal inoxidável ou com pintura 
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antiferruginosa; não pode ser superposta a outra gaiola nem o escoamento das águas 

servidas pode comunicar-se diretamente com outra gaiola; 

(...) 

XVIII - baia: compartimento destinado ao abrigo de animais de grande porte 

(eqüinos, bovinos, e outros); sua área deve ser compatível com o tamanho dos animais 

que abriga, nunca inferior a 10,00m², sendo a menor dimensão no plano horizontal 

nunca inferior a 3,00m, com pé direito mínimo de 3,00m; o piso deve ser resistente ao 

pisoteio e a desinfetantes, provido de escoamento de águas servidas ligado diretamente a 

rede de esgotos ou a canaleta coletora externa provida de grade protetora;” 

Por fim, ainda há a Portaria nº 52, de 27 de fevereiro de 

2002, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da 

Saúde, pela qual estabelece diretrizes para projetos físicos de Unidades de Zoonoses 

e Fatores Biológicos de Risco. Ao município de Itapevi, com mais de 200 mil 

habitantes, é recomendável a existência de Centro de controle de zoonoses e fatores 

biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2), que  desenvolva atividades de controle de 

populações animais, entomologia e controle de vetores, sendo referência para 

municípios de menor porte. No entanto, a requerida é terceiriza contratada pela 

Prefeitura Municipal de Itapevi apenas para desenvolver atividades de apreensão de 

cães e gatos com o objetivo de manejo e controle destas populações animais 

enquanto fatores de risco de transmissão de doenças, constituindo-se, portanto, em 

canil. 

De acordo com as diretrizes estabelecidas, o canil deve 

contar, no que se refere ao bloco de controle animal, com canil coletivo para 15 

animais, canis individuais para adoção, canis individuais para observação, gatil com 

capacidade para 5 gaiolas, entre outros. 
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4.3. Normas contratuais – Contrato com a Prefeitura de Itapevi 

A requerida possui contrato com a Prefeitura do Município 

de Itapevi (fls. 1308/1320), cujo objeto é “o serviço de captura, transporte, 

alimentação, alojamento, tratamento emergencial, castração e eutanásia em animais 

de pequeno, médio e grande porte, conforme memorial descritivo anexo I”, tendo 

como valor total do período de 12 (doze) meses, a quantia de R$ 396.000,00 

(trezentos e noventa e seis mil reais). 

O tal anexo I prevê itens não cumpridos pela requerida como: 

� Gatil – está interditado pela Vigilância Sanitária Municipal e não há sequer 

projeto de reforma; 

� Área de no mínimo 5.000 (cinco mil) m2, para oferecer bem estar aos animais 

(pastos, banho de sol, lugar adequado para tratamento veterinário) dentro do 

município; - a área total é de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) m2, sendo 

que não há solário em vários canis e baias, bem como não há pasto 

adequado; 

� Sala para banho e tosa – não foi visto sala para banho e tosa 
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5. DO PEDIDO E DA TUTELA ANTECIPADA 

O estabelecimento veterinário requerido não pode mais 

persistir funcionando como está, absolutamente irregular. A presente ação tem 

como objetivo final obrigá-lo a regularizar-se, obedecendo aos mandamentos 

legais acima descritos. 

No entanto, é imprescindível a adoção de algumas 

medidas imediatamente, em prol do respeito aos mandamentos legais, dos 

animais e da sociedade itapeviense. 

Como se sabe, o art. 273 do Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de antecipação total ou parcial da tutela pretendida pelo autor, no caso 

de haver prova inequívoca e verossimilhança da alegação, em havendo fundado 

receio de dano irreparável e de difícil reparação. 

“Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança da alegação e:   

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação;” 

A simples falta das autorizações necessárias de 

funcionamento, emitidas pela Prefeitura de Itapevi, pela Vigilância Sanitária 

Municipal e pelo Corpo de Bombeiros, já é o suficiente para interdição total do 

estabelecimento veterinário. Ora, se se tratam de autorizações imprescindívies, não 

pode o Ministério Público, nem o Judiciário, aceitar o funcionamento sem elas. 

Não se trata de mera irregularidade formal. Em verdade, o 

estabelecimento veterinário ora requerido não as obtém simplesmente porque não 

está em ordem. 
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Mas não é só. Os animais não podem mais ficar expostos às 

irregularidades apontadas, nem a sociedade de Itapevi pode ficar desguarnecida de 

serviço minimamente satisfatório de controle de zoonozes.  

A época de verão chegou e, com isto, a necessidade de 

troca dos telhados e adequação do espaço de locomoção interna e externa 

dos canis, gatis e baias aumenta, visando minimizar os efeitos do calor 

excessivo. 

Não é possível aguardar o desfecho da presente ação 

para ter a tutela efetivada. Isto significa sofrimento animal e exposição da 

sociedade. 

Importante destacar que, por ano, apenas do Município de 

Itapevi, a requerida recebe quase 400 mil reais. Valor aparentemente mais do que 

suficiente para cobrir as despesas ordinárias e, ainda, investir no local para sanar as 

irregularidades. 
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6. CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, requer-se:  

6.1. Concessão de tutela antecipada, sem necessidade de oitiva da parte contrária, 

para condenar a requerida, sob pena de multa diária, a;  

6.1.1. obrigação de não fazer, consistente em, imediatamente a partir da data 

da intimação, não receber mais nenhum animal no estabelecimento veterinário, 

até que tenha se regularizado completamente, recebendo todas as autorizações 

necessárias (Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária Municipal e Corpo de 

Bombeiros) e adequando-se aos princípios e normas acima expostas, fato que 

deverá ser constatado por oficial de justiça ou perito a fim de levantar o 

embargo. Deve ser fixada multa pelo descumprimento no valor não inferior a 

R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, por animal que ingresse indevidamente. A fim de 

se propiciar o controle do cumprimento da ordem, deverá ser realizada 

constatação pelo senhor oficial de justiça de quantos e quais são os animais 

atualmente abrigados;  

6.1.2. obrigação de fazer, consistente em, no prazo de 60 dias a partir da data 

da intimação, promover às suas expensas, a remoção e a manutenção dos 

animais em estabelecimento veterinário adequado até que tenha se regularizado 

completamente, recebendo todas as autorizações necessárias (Prefeitura 

Municipal, Vigilância Sanitária Municipal e Corpo de Bombeiros) e adequando-

se aos princípios e normas acima expostas, fato que deverá ser constatado por 

oficial de justiça ou perito a fim de levantar o embargo. Deve ser fixada multa 

pelo descumprimento no valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, 

por animal que permaneça indevidamente. A fim de se propiciar o controle do 
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cumprimento da ordem, deverá ser realizada constatação pelo senhor oficial de 

justiça de quantos e quais são os animais atualmente abrigados; 

6.2. A citação da requerida para resposta no prazo legal, advertindo-se de que, não 

sendo contestada a ação, ficará sujeita aos efeitos da revelia;  

6.3. Por cautela, a intimação para, em querendo, figurar como assistente, nos 

termoS do art. 50 do Código de Processo Civil, a Prefeitura Municipal de Itapevi;  

6.4. Ao final, a procedência da ação, confirmando-se a tutela antecipada e 

condenando a requerida, além do pagamento das custas e demais despesas 

processuais:  

6.4.1. A obrigação de não fazer, consistente em não receber mais nenhum 

animal no estabelecimento veterinário, até que tenha se regularizado 

completamente, recebendo todas as autorizações necessárias (Prefeitura 

Municipal, Vigilância Sanitária Municipal e Corpo de Bombeiros) e adequando-

se aos princípios e normas acima expostas, fato que deverá ser constatado por 

oficial de justiça ou perito a fim de levantar o embargo. Deve ser fixada multa 

pelo descumprimento no valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, 

por animal que ingresse indevidamente. A fim de se propiciar o controle do 

cumprimento da ordem, deverá ser realizada constatação pelo senhor oficial de 

justiça de quantos e quais são os animais atualmente abrigados; 

6.4.2. obrigação de fazer, consistente em, no prazo de 60 dias a partir da data 

da intimação, promover às suas expensas, a remoção e a manutenção dos 

animais em estabelecimento veterinário adequado até que tenha se regularizado 

completamente, recebendo todas as autorizações necessárias (Prefeitura 

Municipal, Vigilância Sanitária Municipal e Corpo de Bombeiros) e adequando-

se aos princípios e normas acima expostas, fato que deverá ser constatado por 

oficial de justiça ou perito a fim de levantar o embargo. Deve ser fixada multa 
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pelo descumprimento no valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, 

por animal que permameça indevidamente. A fim de se propiciar o controle do 

cumprimento da ordem, deverá ser realizada constatação pelo senhor oficial de 

justiça de quantos e quais são os animais atualmente abrigados 

6.4.3. A obrigação de fazer, consistente em regularizar-se completamente, 

recebendo todas as autorizações necessárias (Prefeitura Municipal, Vigilância 

Sanitária Municipal e Corpo de Bombeiros) e adequar-se aos princípios e 

normas acima expostas, fato que deverá ser constatado por oficial de justiça ou 

perito a fim de levantar o embargo; 

6.5. A produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente juntada de 

documentos, depoimento pessoal dos representantes da requerida, sob pena de 

confissão, oitiva de testemunhas, realização de perícias e inspeções judiciais etc;  

Atendendo ao disposto nos arts. 258 e 259 do Código de 

Processo Civil, atribui à causa o valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis 

mil reais), quantia equivalente ao valor do contrato entre a requerida e a Prefeitura.  

 

Itapevi, 10 de janeiro de 2012. 

 

SANDRA REIMBERG 

4ª Promotora de Justiça de Itapevi 



4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAPEVI 

 

Rua Bélgica, 405 - Jardim Santa Rita - CEP. 06690-280 – Telefone: (11) 4141-4000 
Correio eletrônico: 4pjitapevi@mp.sp.gov.br – Blog: http://4pjitapevi.wordpress.com 

27 

 

SUMÁRIO 

 

1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ........................................................................ 2 

2. DOS FATOS – HISTÓRICO .................................................................................................... 3 

2.1. Notícias sobre irregularidades ............................................................................................ 3 

2.2. Informes da Prefeitura ......................................................................................................... 4 

2.3. Fiscalizações e inspeções realizadas .................................................................................. 5 

2.4. Apuração criminal e procedimentos correlatos .............................................................. 8 

2.5. Investigados ............................................................................................................................ 8 

3. SITUAÇÃO ATUAL .................................................................................................................. 10 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS ............................................................................................ 16 

4.1. Normas de Caráter Geral .................................................................................................. 16 

4.2. Normas de Caráter Específico ......................................................................................... 18 

4.3. Normas contratuais – Contrato com a Prefeitura de Itapevi .................................... 21 

5. DO PEDIDO E DA TUTELA ANTECIPADA ............................................................... 22 

6. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 24 

 


