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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR VALADARES - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL -
CAPTURA DE CÃO SORORREAGENTE À LEISHMANIOSE VISCERAL -
EUTANÁSIA - REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA - LAUDO VETERINÁRIO
NEGATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
eutanásia de animal doméstico, por ser medida extrema e irreversível, não
deve ser realizada indiscriminadamente, requerendo, portanto, a análise das
especificidades de cada caso. 2. Mantém-se decisão de primeira instancia
que indefere a eutanásia do animal, haja vista a apresentação de
contraprova com resultado negativo para a Leishmaniose Visceral Canina. 3.
Sentença mantida. 4. Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.15.025127-7/001 - COMARCA DE
GOVERNADOR VALADARES - APELANTE(S):  MUNICÍPIO DE
GOVERNADOR VALADARES - APELADO(A)(S): ADRIANA BENTO DE
SOUZA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR

RELATOR.

O SR. DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR (RELATOR)
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V O T O

       Trata-se de apelação da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares(fls. 42/43), que nos
autos do presente Alvará Judicial ajuizado pelo Município de Governador
Valadares contra Adriana Bento de Souza, julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em R$500,00, observada a isenção em relação às custas
processuais.

      Em suas razões(fls. 48/53), sustenta o apelante que a sentença
considerou que a autora teria trazido aos autos um laudo que concluiu que o
animal não estaria infectado pelo protozoário da leishmaniose. Todavia o
autor, com a petição inicial, apresentou laudo expedido pelo Programa de
Controle da Leishmaniose Visceral, o qual aponta que o animal, de fato,
estaria contaminado pela doença, trazendo risco a saúde dos demais
animais e humanos residentes naquela região vizinha à residência da ré.
Requer, pois, a cassação da decisão vergastada, a fim de que seja realizada
perícia no animal, para verificar sua condição de hospedeiro ou não da
doença.

      Contrarrazões às fls. 55/57.

      A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso(fls. 62/67).

      É o relatório.

      Cinge-se a controvérsia a aferir se o animal de propriedade da parte ré
efetivamente está infectado com a Leishmaniose Visceral Canina e, em caso
positivo, se tal constatação autoriza a eutanásia do animal.

      Inicialmente cabe ressaltar que apesar do Poder de Polícia se
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caracterizar pela autoexecutoriedade, ou seja, pela faculdade da
Administração decidir e executar diretamente sua decisão por meios
próprios, sem intervenção do Judiciário.

      No caso em apreço, faz-se necessária esta intervenção judicial, uma vez
que o requerimento da parte autora referente à captura do animal envolve a
entrada não consentida no domicilio da parte ré, cuja inviolabilidade constitui
matéria sob reserva de jurisdição.

      De acordo com o doutrinador Hely Lopes Meirelles "Poder de polícia é a
faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e
restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio
da coletividade ou do próprio Estado", e este se aplica no âmbito sanitário,
sendo inclusive denominado 'Polícia Sanitária', possuindo amplo campo de
atuação ao que se refere à adoção de normas e medidas especificas
requeridas por situações de perigo presente ou futuro que lesem ou
ameacem lesar a saúde e a segurança dos indivíduos e da comunidade.

      O Estado de Minas Gerais, no exercício do Poder de Polícia, editou o
Código Sanitário, o qual dispõe, em seu art. 38, as obrigações que o
proprietário do animal doméstico possui com o intuito de prevenir e eliminar
os riscos à saúde da coletividade que podem ser provocados por vetor,
animal hospedeiro ou reservatório, in verbis:

Art. 38 - Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a:

I - mantê-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas
autoridades sanitárias;

II - mantê-lo permanentemente em perfeitas condições sanitárias e de saúde,
compatíveis com a preservação da saúde coletiva e a prevenção de doenças
transmissíveis, bem como tomar as providências pertinentes à remoção de
dejetos por ele produzidos;

3



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

III - mantê-lo distante de local onde coloque em risco o controle da sanidade
dos alimentos e outros produtos de interesse da saúde ou comprometa a
higiene e a limpeza do lugar;

IV - permitir, sempre que necessário, a inspeção pela autoridade sanitária, no
exercício de suas funções, das dependências de alojamento, das condições
de saúde e das condições sanitárias do animal sob sua guarda;

V - acatar as medidas de saúde decorrentes das determinações da
autoridade sanitária que visem à preservação e à manutenção da saúde e à
prevenção de doenças transmissíveis e de sua disseminação.

§ 1º - A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a
execução de provas sorológicas e a apreensão e o sacrifício do animal
considerado perigoso à saúde.

§ 2º - Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição
adequada do cadáver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário
competente.

      Há que se destacar, contudo, que a eutanásia é medida irreversível e,
portanto, drástica não sendo possível ser adotada de plano, devendo ser
observadas algumas medidas de cautela.

      Dessa maneira, as normas e medidas determinadas pelo Código
Sanitário devem ser interpretadas e aplicadas com temperamento, pois a
Constituição da República Federativa do Brasil garante proteção tanto a
saúde pública quanto ao meio-ambiente, o que inclui a proteção dos animais.

      Por se tratar de medida extrema, salutar a realização de contraprova, a
fim de diminuir as probabilidades de falsos positivos, impedindo que o animal
seja sacrificado sem motivo.

      Entendimento semelhante foi aplicado por outros órgãos fracionários
deste eg. TJMG no julgamento dos autos

4



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

1.0105.13.014453-5/001, 1.0105.13.014455-0/001 e 1.0090.03.004315-
3/003, no sentido de que se deve primeiro verificar a real condição do animal
antes de se determinar a sua captura e, em ultima ratio, proceder à
eutanásia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
CAPTURA DE CÃES SORORREAGENTES À LEISHMANIOSE VISCERAL
CANINA PARA REALIZAÇÃO DE EUTANÁSIA - EXAME POSITIVO - NÃO
REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA - MEDIDA EXTREMA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE
NOVO EXAME. Ainda que existente exame positivo para Leishmaniose
Visceral Canina, a verificação da real condição do cão, ainda que urgente,
deve ser apurada antes da determinação da medida extrema de sacrifício do
animal. (Agravo de Instrumento Cv 1.0105.13.014453-5/001, Relator(a):
Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2013,
publicação da súmula em 23/08/2013);

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
CAPTURA DE CÃES SORORREAGENTES ÀLEISHMANIOSE VISCERAL
PARA REALIZAÇÃO DE EUTANÁSIA  -  MEDIDA EXTREMA
POSSIBILIDADE DE ERRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN
SPECIE".

- Ainda que existente exame positivo para Leishmaniose Visceral Canina, a
verificação da real condição do cão deve ser apurada antes da determinação
da medida extrema de sacrifício do animal, haja vista a possibilidade de erro
(falso positivo) na realização do exame em animal suspeito de ser vetor da
Leishmaniose. (Agravo de Instrumento Cv 1.0105.13.014455-0/001,
Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
22/11/2013, publicação da súmula em 22/11/2013);

      In casu, extrai-se dos autos que, em um primeiro momento, o exame de
Leishmaniose Visceral Canina apresentado pelo autor à fl. 10/11, revelou que
a amostra recolhida do animal foi reativa, sendo o
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resultado obtido positivo.

      Contudo, em sede de contestação, a parte ré apresentou fato impeditivo
do direito do autor, ao acostar aos autos documentação referente a novo
exame da cadela(fls. 31/33), onde o resultado obtido apontou "não reagente",
ou seja, que o animal não estava infectado com a Leishmaniose Visceral
Canina.

      Ao impugnar a contestação o apelante não manifestou interesse em
realizar prova judicial.

      Nesse contexto, é evidente a desídia do Município na produção da prova
contundente de que o animal é, de fato, sororreagente à Leishmaniose
Visceral como alegado na inicial, razão pela qual deve ser mantida a
sentença que julgou improcedente o pedido.

      Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

      Deixo de majorar os honorários, uma vez suplantados os limites previstos
no art. 85, § 11, do CPC.

      É como voto.

DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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