
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE

SÃO PAULO

A ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA OS ANIMAIS IMPORTAM, entidade de

direito privado, constituída há mais de um ano e com pertinência temática relativa ao

meio ambiente e defesa dos animais, inscrita no CNPJ sob nº 42.063.995/0001-80,

vem, com fundamento no artigo 5º, I da Lei 7.347/85, à presença de Vossa Excelência,

propor  a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE URGÊNCIA

CAUTELAR EM CARÁTER INCIDENTAL

em face da PREFEITURA DE SÃO ROQUE, inscrita no CNPJ sob nº 70.946.009/0001-75,

localizada na Rua: São Paulo, nº 966 - Taboão - CEP: 18135-125, São Roque-SP, e da

PARÓQUIA SÃO ROQUE, inscrita no CNPJ sob o nº 61.378.774/0007-30, localizada na

Praça da Matriz, São Roque - SP, CEP 18130-330, pelos fatos e fundamentos a seguir

expostos.



I- DA LEGITIMIDADE ATIVA

Dispõe o art. 5° da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) que:

A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério

Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser

propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de

economia mista ou por associação que:

I – esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei;

II- inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio

ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência,

ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

(g.n.)

A autora é entidade do terceiro setor constituída em 24/05/2021, portanto, há

mais de um ano, e cuja pertinência temática é o meio ambiente - mais precisamente

os direitos animais - de modo que se enquadra justa e perfeitamente nos requisitos

legais acima descritos. Esse fato pode ser conferido nos documentos acostados a esta

inicial, sendo, pois, inequívoca a existência da legitimidade para a propositura da

presente Ação Civil Pública.

Ante o acima exposto, resta comprovado que a Autora cumpre integralmente os

requisitos para proposição da Ação Civil Pública, nos termos da Lei 7.347/85, tendo em

vista o objeto a ser resguardado na presente demanda.



II - DA LEGITIMIDADE PASSIVA

De acordo com o mandamento constitucional descrito no art. 23, VII,

preservar as florestas, a fauna e a flora é atribuição de competência comum da União,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assim como das entidades

integrantes da chamada administração pública indireta, como é o caso da PREFEITURA

DE SÃO ROQUE. Além de estabelecer a competência comum aos entes da Federação, a

Carta Magna prevê em seu art. 225 que:

“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”

“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” (CF/88, art. 225, §

1º, VII).

Importante frisar que o artigo 23 da CF/88 é regulamentado pela Lei

Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que, segundo sua ementa:

“Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do

parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais

notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em

qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da

flora;”



No mesmo sentido, a legislação estadual sobre tema, LEI Nº 11.977, DE 25 DE

AGOSTO DE 2005 que Institui o Código de Proteção aos Animais do Estado e dá outras

providências, assevera em seu artigo segundo:

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;

Além disso, é também legitimada para integrar o polo passivo da presente

demanda a entidade particular PARÓQUIA DE SÃO ROQUE na medida em que se trata

de entidade responsável pela organização e realização do evento debatido nesta ação.

Ademais, a legitimidade passiva tanto da Prefeitura quanto da Paróquia de São

Roque torna-se evidente ao passo que ambas se apresentam enquanto responsáveis

pela organização e realização do evento “Entrada dos Carros de Lenha 2022” assim

como autoriza-o nas vias públicas do município, que faz parte das Festas de Agosto de

São Roque e utiliza-se de dezenas de bovinos para condução de veículos de tração

animal, com o único propósito de diversão dos espectadores, tema que será discutido

neste feito.

Logo, a PREFEITURA DE SÃO ROQUE e a PARÓQUIA DE SÃO ROQUE integrarão

o polo passivo desta ação civil pública, uma vez que se trata de competência comum de

todos os entes federativos a proteção da fauna e da flora ambiental, e que a ré está

diretamente envolvida com o evento que é objeto da presente demanda, qual seja, a

realização de festividade envolvendo a presença e utilização de animais não-humanos

para o fim de entretenimento, submetendo-os à situação de intensa exploração e, por

conseguinte, ferindo-lhes os direitos à liberdade e à integridade física e psíquica.



III - DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A Lei 7347/85, em seu art. 1º, estabelece:

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação

popular, as ações de responsabilidade por danos morais e

patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente

[...]

IV – a qualquer outro interesse difuso e coletivo. (g.n.)

Como será exposto a seguir, a presente ação intenta questionar situação

específica envolvendo evento autorizado pela Prefeitura de São Roque que promove a

passeata de bois pelas ruas da cidade, sendo tal atividade considerada parte de uma

festa popular, mas que promove evidentes atos de maus tratos aos animais envolvidos,

como se verá nos próximos itens.

IV – DOS FATOS

Através de portais de notícias locais, a Autora tomou conhecimento acerca da

retomada da festa popular que comemora o padroeiro de São Roque na cidade, festa

que foi suspensa pela pandemia, mas que será retomada com o apoio da Prefeitura

local a partir do dia 30 de julho, estendendo-se até 16 de agosto de 2022

(https://vegazeta.com.br/ativistas-querem-fim-do-uso-de-bois-puxando-carros-de-lenh

a-em-festa-do-padroeiro-de-sao-roque-sp/).

https://vegazeta.com.br/ativistas-querem-fim-do-uso-de-bois-puxando-carros-de-lenha-em-festa-do-padroeiro-de-sao-roque-sp/
https://vegazeta.com.br/ativistas-querem-fim-do-uso-de-bois-puxando-carros-de-lenha-em-festa-do-padroeiro-de-sao-roque-sp/


Desde que anunciada a retomada das festividades , a população local e outros

ativistas da defesa aos animais tentaram se mobilizar a fim de suspender o desfile de

entrada dos carros de lenha, previsto para acontecer às 11h da manhã do dia 31 de

julho de 2022, que simboliza a abertura oficial do evento. Isto porque, para puxar os

referidos carros de lenha, serão utilizados mais de 60 bois (conforme informação

disponibilizada no site da própria prefeitura de São Roque, no ano de 2011, 72 animais

foram empregados para tal fim1).

Em que pese tratar-se de festa tradicional e de costume antigo da cidade de São

Roque, não se pode ignorar que as dezenas de animais que serão utilizados no desfile

estão sendo submetidos a atos de maus tratos desnecessários e repudiáveis, uma vez

que terão que suportar não apenas o peso dos carros de lenha, como também

cangalhas de madeira que são colocadas em seus pescoços, tornando a procissão

extremamente desconfortável e penosa aos animais, como pode-se observar dos

registros fotográficos de edições anteriores:

1

https://www.saoroque.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/1784/Entrada-dos-Carros-de-Lenha-abriram-
as-comemoracoes-do-354-aniversario-de-Sao-Roque

https://www.saoroque.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/1784/Entrada-dos-Carros-de-Lenha-abriram-as-comemoracoes-do-354-aniversario-de-Sao-Roque
https://www.saoroque.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/1784/Entrada-dos-Carros-de-Lenha-abriram-as-comemoracoes-do-354-aniversario-de-Sao-Roque


Foto 1: animais arqueados pelo peso das cangalhas e sendo açoitados por varas longas

Foto 2: carga de lenha conduzida por uma dupla de animais



Foto 4 : animais sendo conduzidos em subida íngreme com cangalhas  e carga de madeira

Foto 5 : close de animal amarrado com cangalha pressionando fortemente a região do pescoço



Frisa-se que apesar do foco do evento se a “entrada dos carros de bois” , não

são apenas bovinos são utilizados neste mórbido espetáculo de exploração dos

animais, cavalos, burros e mulas também são vitimizados para puro entretenimento

dos espectadores com cargas iguais ou maiores do que dos próprios bois , apesar de

sua condição corpórea ser substancialmente inferior.



Fotos 6: Print retirado de vídeo na plataforma youtube que registra a edição de 2019 do desfile.

Em uma demonstração clara de contra senso e da não necessidade do uso de

animais, uma outra parte do desfile é justamente realizada por meio de tratores e

outros automóveis que carregam as pesadas toras de madeira, o que deveria ser a

prática em vista do necessidade de preservar o bem estar das animais, sendo incabível

que animais continuem a serem explorados para diversão do homem quando se tem

máquinas que poderiam fazer de forma mais eficiente, econômica e segura a todos. È

o que se pode ver do trecho disponível neste link: video trecho caminhoes.mp4

1. DO TRAJETO PERCORRIDO PELOS ANIMAIS E AS CONDIÇÕES

Os animais têm que percorrer quilômetros de subidas e descidas íngremes por

toda cidade até chegar de fato a igreja matriz, onde acontece a exibição principal do

“desfile”. Tais adversidades do relevo ainda podem ser agravadas se no dia em questão

https://drive.google.com/file/d/1v59OGPoU9jh7iwKktXW-uTgY82PVUmZ8/view?usp=sharing


houver chuva, tornando as vias escorregadias e dificultando ainda mais a tração por

parte dos animais ou então altas temperaturas, o que faria o esforço dos animais ser

ainda mais penoso em sob o sol e calor escaldante. Segundo declaração de um dos

responsáveis por conduzir os animais no ano de 2105, o carreiro José Carlos Pereira:

“ O trabalho é difícil pois é necessário conhecer os animais para

conduzi-los sem que eles se machuquem ou importunar as pessoas

que acompanham o evento.”

Logo, nota-se que transitar com animais de meia tonelada no meio de

milhares de pessoas e com uma carga ser transportada de duas a 3 vezes seu

próprio peso expõe de forma cristalina os maus tratos a animais além do risco que a

segurança para as próprias pessoas que acompanham o evento.

Cabe ressaltar que tal desfile acontece em meio ao estridente barulho de

milhares de pessoas e grande movimentação, fogos de artifício, sons alto falantes,

de grande potência, buzinas de automóveis, entre outros, gerando aos animais uma

verdadeira situação de estresse em vista de tantos estímulos artificiais e próximos.

Foto 7: carga de lenha conduzida por carros de bois em meio a centenas de munícipes.



1.2  DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NOS ANIMAIS - CANGALHA OU CANGA

Excelência, há que se fazer, aqui, uma reflexão acerca da utilização deste

aparato rudimentar desenvolvido para estabelecimento de controle sobre os animais.

Usualmente talhada em madeira bruta, a cangalha - ou canga - serviu

largamente ao funcionamento dos sistemas agrícolas arcaicos, permitindo o melhor

aproveitamento da força dos bovinos para a realização do trabalho no campo. Dentre

suas principais aplicações, destacavam-se o processo de arado da terra e o

deslocamento de veículos de tração animal (carroças/carros de boi). Contudo, à

medida em que novas tecnologias foram sendo criadas e aperfeiçoadas, e em sintonia

com a ascensão da ética animalista e o reconhecimento popular dos direitos dos

animais, as cangalhas foram, gradualmente, relegadas ao desuso.

Foto 8: canga/cangalha de bois

Em grande parte, este processo deveu-se à compreensão, por parte da

população, do prejuízo gerado aos animais pelo uso da canga. Com efeito, é notável o



potencial danoso da elevada carga do aparato; frequentemente, seu peso é tanto que

faz com que os bovinos apenas consigam andar com a cabeça inclinada para baixo,

focinho rente ao chão, vez que não possuem forças para levantá-la. Por óbvio, o uso

recorrente deste apetrecho invariavelmente causa lesões ao animal, sobretudo

alterações nas vértebras da coluna cervical, dor crônica e inflamação na região dorsal.

Não bastasse, a restrição de movimentos imposta aos bois pelo emprego da

cangalha também configura forma de crueldade, ainda mais considerando-se que são

forçosamente colocados a andar em duplas, por diversos quilômetros, enquanto

expostos à poluição sonora e visual advinda da multidão de frequentadores do evento.

Foto 9: animais arqueados na região dorsal por conta do peso das cangalhas



1.2.1 DAS VARAS LONGAS UTILIZADAS PARA AÇOITAR OS ANIMAIS

Não suficiente o uso das cangalhas, para manejar os animais são utilizadas

varas longa de madeira, usualmente com pontas de ferro, onde os animais são

açoitados e cutucados, para manter o ritmo e a direção desejada para o "desfile" como

pode se ver nas fotos do próprio evento.

Foto 10: condutores munidos de varas de madeira com ferro às pontas



foto 11: animais arqueados na região dorsal por conta do peso das cangalhas e condutores munidos de varas de

madeira com ferro às pontas

Foto 12:  animais arqueados na região dorsal por conta do peso das cangalhas e condutores munidos de varas de



madeira com ferro às ponta e chicote longo.

Diante dos fatos acima descritos, bem como em vista das imagens colacionadas

e da resistência da Prefeitura em suspender a utilização dos bois no desfile dos carros

de lenha, não restou outra via à Autora senão a presente Ação Civil Pública a fim de

garantir o bem estar dos animais, impedindo que mais de 60 bois sejam submetidos a

atos de maus tratos e crueldade animal em festa local de São Roque.

V – DO DIREITO

1. DO ART. 225, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

É imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de proteção ao meio

ambiente, sendo vedadas, nessa toada, práticas de crueldade aos animais, conforme

art. 225, §1º, inciso VII da Constituição Federal. Por conseguinte, tratando-se de dever

também atribuído ao Estado, este não pode ou não deveria ser omisso no tocante à

proteção dos animais, especialmente daqueles submetidos a práticas de maus tratos.

Importante ressaltar que “maus tratos” deve ser entendido como conceito

aberto e amplo, atendendo inclusive práticas que possam tirar o sossego ou causar

estresse desnecessário aos animais, colocando em risco sua função ecológica. Veja,

Excelência, este é o caso da atividade ora em tela; submeter dezenas de animais à

situação de estresse psíquico e físico, restringir sua liberdade de movimentos e

incumbir-lhes a função de carregar excessivas cargas por diversos quilômetros - tanto

dos carros de lenha como das cangalhas - não é outra coisa senão ato de maus tratos.

Sobre isto, a própria previsão constitucional impõe que é dever do Poder



Público assegurar a efetividade do art. 225 por meio da proteção da fauna e da flora,

vedando qualquer prática de crueldade aos animais já que estes também fazem parte

do meio ambiente.2

No tocante ao desfile dos bois na festa de São Roque, tem-se que embora seja

uma atividade já promovida anteriormente, o desconforto que é causado aos animais

permanece. Nesse sentido, até mesmo o próprio público internauta demonstrou

descontentamento com o evento promovido pela Prefeitura da cidade, tal como é

possível verificar nos comentários abaixo:

É evidente que tal procissão com o uso de animais se trata de evento

dispensável, tampouco necessário para realização das festividades e entretenimento

do público atendente, vez que diversas outras atrações serão apresentadas nos dias de

festa, sem envolver qualquer tipo de exploração animal Portanto, tem-se evidente a

prescindibilidade da utilização de animais para a realização e o sucesso do evento, de

forma que o efetivo uso dos bois na cerimônia de abertura nada mais representa que

irresponsável e cruel exploração econômica travestida com a roupagem de tradição e

cultura.

É bastante claro que o evento visa tão somente o entretenimento do público

sem se preocupar com o real bem estar dos animais, flagrantemente violando o

preceito constitucional da vedação à crueldade, cristalizado no art. 225 da

Constituição Federal.

2 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 à crueldade.



1.1 DO PRINCÍPIO AMBIENTAL DA PREVENÇÃO

Importante ainda frisar a existência do princípio ambiental da PREVENÇÃO,

derivado da Carta Magna brasileira, de acordo com o qual se pretende evitar um

perigo antevisto e comprovado. Na prevenção, o nexo causal entre a conduta e o dano

ambiental encontra-se cientificamente comprovado ou é facilmente previsível. Ainda,

as consequências de determinado ato são previamente conhecidas, devendo,

portanto, ser evitado - o que se amolda perfeitamente ao caso em concreto trazido à

discussão.

A aplicação do princípio da prevenção (bem como do princípio da precaução)

permite que a Administração Pública se antecipe à lesão ambiental e realize condutas

atinentes à prevenção do dano, permitindo uma maior efetividade na proteção ao

meio ambiente. “In dubio pro ambiente”. Nesse sentido, é o teor da Súmula 618, STJ:

“A inversão do ônus da prova aplica-se às

ações de degradação ambiental”

Excelência, o bem-estar físico e psicológico de mais de 60 animais será

comprometido caso ocorra o desfile de entrada dos carros de lenha neste dia 31, o

qual só se presta a causar estresse, cansaço e dor aos animais explorados, sendo,

portanto, latente necessidade de que se impeça, em caráter de urgência, a realização

deste evento.

2. DA LEI 11.97/2005 - CÓDIGO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS ESTADUAL No

âmbito estadual, desde 2005, o estado dispõe da Lei 11.977 que Institui o Código de

Proteção aos Animais do Estado e dá outras providências:



Artigo 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;

[...]

Ora, o desfile dos bois em São Roque se enquadra, sem sombra de dúvidas, no

artigo acima transcrito, pois é prática capaz de proporcionar extremo sofrimento aos

animais envolvidos, nos termos já descritos acima, levando ainda em conta que tal

transporte de carros de lenha poderiam muito bem ser feito por automóveis,

condizendo com a realidade tecnológica que nos é proporcionada nos dias atuais.

3. DA DECLARAÇÃO DE CAMBRIDGE

Ademais, é interessante pontuar que a Ciência já admite, além da senciência, a

existência também de consciência em grande parte dos animais não-humanos (todos

os mamíferos e aves, e mais algumas outras criaturas invertebradas, como polvos). Essa

assertiva é justamente a conclusão a que se chegou em 2012, quando renomados

profissionais de diversos campos do conhecimento, dentre os quais o neurocientista

Philip Low e o físico Stephen Hawking, reuniram-se para publicar a Declaração de

Cambridge sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humano3. A partir dela,

passa-se a considerar que muitos animais não-humanos possuem a capacidade de

receber e processar informações sensoriais de modo a perceber um cenário integrado

e mantê-lo em sua memória, projetando inclusive noções de passado e futuro, bem

3 https://veja.abril.com.br/ciencia/nao-e-mais-possivel-dizer-que-nao-sabiamos-diz-philip-low/

https://veja.abril.com.br/ciencia/nao-e-mais-possivel-dizer-que-nao-sabiamos-diz-philip-low/


como adquirindo consciência de si. Mais uma vez, atesta-se aqui a irrefutável

semelhança entre humanos e não-humanos, e, por conseguinte, a incoerência em

dispensar-se tratamentos diametralmente opostos a estas duas categorias,

considerando-se os interesses de uns em detrimento dos de outros.

4. DA JURISPRUDÊNCIA

Os tribunais superiores, em seus recentes julgados envolvendo a exploração de

animais não-humanos para o fim de entretenimento, vêm consolidando

posicionamento claro e sensato em favor do respeito à integridade física e psíquica

destes seres vivos. Ainda quando sopesada com o direito à manifestação cultural, a

vedação à crueldade mostra-se, no entendimento das instâncias superiores do Poder

Judiciário, sobressalente - isto é, a proibição aos maus-tratos tem maior valor e merece

maior resguardo se comparada à liberdade de manifestação da cultura.

Nesse sentido, sublinhe-se que já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal:

“COSTUME - MANIFESTAÇÃO CULTURAL - ESTÍMULO -

RAZOABILIDADE - PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA - ANIMAIS -

CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno

exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão

das manifestações, não prescinde da observância da norma do

inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática

que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento

discrepante da norma constitucional denominado "farra do boi". (RE

n. 153.531 – SC, 2ª Turma do STF, Rel. Para o acórdão Min. Marco

Aurélio, j. Em 03/06/1997)



Do voto do Min. Néri da Silveira, que também participou do julgamento,

extrai-se importante contribuição sobre o tema:

“(...) A cultura pressupõe desenvolvimento que contribua para a

realização da dignidade da pessoa humana e da cidadania e para a

construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Esses valores não

podem estar dissociados da compreensão do exercício dos direitos

culturais e do acesso às fontes da cultura nacional, assim como

previsto no art. 215, suso transcrito. Essa é uma vertente de

entendimento da matéria sob o ponto de vista constitucional.

“Há, entretanto, outra, de assento constitucional também, com

base no art. 225 da Lei Magna, invocada no recurso.

“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."

“Há, sem dúvida, nesses dispositivos do art. 225, nítida integração

com os princípios e valores dos arts. 1o e 3 o da Constituição,

enquanto definem princípios fundamentais da República.

“Ora, penso que a Constituição, nesse dispositivo, não só põe sob o

amparo do Estado tais bens, mas dele também exige que

efetivamente proíba e impeça ocorram condutas e atividades



consideradas lesivas ao meio ambiente, como está no § 3o do art.

225:

§ 3 o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou

jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos

causados."

“Nessa norma, não é possível, por igual, deixar de ver o que se

contém na parte final do inciso VII do art. 225 da Constituição,

quando veda a prática de atos que submetam animais à crueldade.

Isso está no dever do Estado coibir.

“Entendo, dessa maneira, que os princípios e valores da

Constituição em vigor, que informam essas normas maiores, apontam

no sentido de fazer com que se reconheça a necessidade de se

impedirem as práticas, não só de danificação ao meio ambiente, de

prejuízo à fauna e à flora, mas, também, que provoquem a extinção

de espécies ou outras que submetam os animais a crueldade. A

Constituição, pela vez primeira, tornou isso preceito constitucional, e,

assim, não parece que se possam conciliar determinados

procedimentos, certas formas de comportamento social, tal como a

denunciada nos autos, com esses princípios, visto que elas estão em

evidente conflito, em inequívoco atentado a tais postulados maiores.

“Não cabe, decerto, ignorar, como referiu o Sr. Ministro Maurício

Corrêa, em seu douto voto, que se cuida de manifestações que

encontram raízes no tempo e das quais participam camadas

significativas do povo, em determinadas épocas. Disso decorre serem

manifestações difíceis para o Estado coibir. Mas, ao STF, enquanto



guarda da Constituição, cumpre proclamar tal exigência maior, eis

que a quaestio iuris está adequadamente discutida em via recursal

apropriada ao exame desse tema, em face da Constituição. Ora, é de

entender, destarte, que o acórdão recorrido, invocando o que se

contém no art. 215 da Constituição e a prática reiterada do costume,

torna inviável a aplicação do art. 225, VII, in fine, da Lei Maior. Não se

pode deixar de ver, na decisão, desse modo, ofensa a esse preceito da

Constituição, o que bastante se faz para que o recurso extraordinário

possa ser efetivamente conhecido. (...)

Daí, depreende-se que o entretenimento e o lazer humanos não devem e não

podem, sob nenhuma hipótese, se dar às custas da saúde dos animais não-humanos,

posto que estes têm sua dignidade garantida constitucionalmente. Não é justo, ético

ou tampouco aceitável submeter dezenas de bovinos e outros animais a intenso

sofrimento, apenas para torpe divertimento dos homens.

5. DA TUTELA DE URGÊNCIA

De início, requer-se aqui a tutela de urgência cautelar, pois não há, em sua

concessão, vocação para satisfazer a pretensão, mas apenas possibilitar sua satisfação,

protegendo-a da situação de perigo a que está sujeita até a efetiva apreciação e

solução do pedido final:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser

efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro

de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea

para asseguração do direito.



Assim, há que se considerar, no entanto, que são pilares da ordem ambiental os

princípios da prevenção e da precaução, “cuja base empírica é justamente a

constatação de que o tempo não é um aliado, e sim um inimigo da restauração e

recuperação ambiental” (REsp 1.116/PI, 2ª Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell

Marques). Em síntese, a decisão deve ter como base o princípio in dubio pro natura.

3.1 DO FUMUS BONI IURIS

Como já destacado anteriormente, há previsão constitucional que consagra o

direito fundamental ao meio ambiente, dispondo que a proteção de fauna e da flora é

de responsabilidade do Poder público e de toda coletividade, sendo inclusive

considerado crime a prática de maus tratos aos animais, nos termos do art. 32 da Lei

9.605/98 e do código de proteção animal estatual como exaustivamente citado.

Nesse sentido, pontua-se o dever do Poder público de cuidar da preservação da

fauna, que inclui a proteção dos animais, tal como é buscada nesta presente Ação que

visa, tão somente, garantir que o bem estar dos animais seja respeitado e garantido, a

partir da proibição do desfile de bois, cavalos ou qualquer outra espécie animal no

evento “Entrada dos carros de lenha 2022”, previsto para ocorrer na cidade de São

Roque, às 11h do dia 31 do corrente mês. .

3.2 DO PERICULUM IN MORA

Tendo em vista que o desfile tem previsão para acontecer em apenas 05 dias ,

há evidente urgência no provimento desta demanda, a fim de assegurar bem estar dos



animais envolvidos, impedindo sua cruel exploração para fins de entretenimento .Caso

contrário, os danos gerados aos mais de 60 bovinos e outras dezenas de animais

serão não apenas atrozes, mas irreversíveis.

V. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, a autora requer à Vossa Excelência:

A. Que seja deferida a tutela de urgência a fim de que seja impedida a utilização

de animais nas Festas de Agosto de São Roque, sobretudo na Entrada dos

carros de lenha, prevista para ocorrer no próximo dia 31,, preservando-se o

bem estar dos animais até o trânsito em julgado da presente demanda;

B. Que a demanda seja julgada procedente de forma definitiva, proibindo-se a

utilização de animais de qualquer espécie em edições futuras do evento, por se

tratar de prática que submete os animais ao estresse desnecessário e

exploratório, prejudicando e comprometendo seu bem estar físico e psicológico

e atentando contra a legislação protetiva  vigente;

C. A intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público;

D. A citação do Réu, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15

dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia;

E. A produção de todas as provas em direito admitidas;

Dá-se à causa o valor de R $1.000,00 (mil reais).



Termos em que pede deferimento.

São Paulo, 26 de julho de 2022

Natália Ferreira de Andrade

OAB/SP nº 475.177


