
Autos n° 050.13.002024-9
Ação: Cautelar Inominada/atípica/Cautelar
Requerente: Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Requerido: Município de Pomerode e outros

Vistos para decisão.

Trata-se de Ação Cautelar Incidental proposta pelo Ministério
Público do Estado de Santa Catarina em face do Município de Pomerode, Clube de
Caça e Tiro Germano Tiedt e Clube do Cavalo, partes devidamente qualificadas nos
autos. Objetiva-se, em síntese, a concessão de liminar para que os demandados se
abstenham, respectivamente, de autorizar, permitir, realizar ou promover a competição
denominada "Puxada de Cavalos" na cidade, até que seja proferida decisão definitiva na
Ação Civil Pública n. 050.10.002459-9.

Para tanto, alega o Ministério Público que será promovido, pela
segunda ré, evento que conterá tal competição, na data de 01/09/2013, próximo
domingo, razão pela qual aduz que o deferimento da medida liminar se faz imperioso, até
que se decida a legalidade, ou não, da referida prática.

Acostou os documentos de fls. 13/574.

É o relato.
Decido.
Inicialmente, cumpre salientar que a presente medida cautelar

incidental tem previsão no art. 4º da Lei n. 7.347/1985, sendo o Ministério Público parte
legítima para propô-la (art. 5º, inciso I, da mesma Lei).

A controvérsia em questão é conhecida na região e também no
presente Juízo, o qual já recebeu, inclusive, outras demandas visando obstar os eventos
da espécie.

Na Ação civil Pública n. 050.10.002459-9, apensa, promovida pelo
Instituto Ambiental Ecosul, discute-se a viabilidade da promoção da competição
denominada "Puxada de Cavalos".

Referida ação, intentada em novembro de 2010, encontrava-se em
fase de apresentação de alegações finais junto ao Ministério Público, devendo, logo mais
se fazer conclusa para que seja proferida sentença, apreciativa do mérito da controvérsia
posta em Juízo.

Entretanto, propôs-se esta ação cautelar, consubstanciada na
informação de que outra competição realizar-se-á no domingo próximo (01/09/2013)
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trazendo, ainda, aos autos, três volumes de farta prova documental.

Tendo em conta que o julgamento do mérito da Ação Civil Pública
intentada não se torna viável em tão diminuto lapso temporal disponível até a data do
evento, haja vista que apenas ontem houve a juntada de alegações finais por parte do
Ministério Público, mostra-se viável, do ponto de vista legal, a análise da presente
medida cautelar incidental.

Cumpre-se, por conseguinte, verificar a presença do fumus boni
iuris e do periculum in mora, requisitos indispensáveis para a concessão de toda e
qualquer medida liminar.

Para o primeiro, basta a provável existência de um direito a ser
tutelado no processo principal, ou seja, que o direito pareça verossímel, o que o é,
conforme abaixo se explicará.

Para o segundo, necessário estar presente o "interesse processual
em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que
não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido", devendo ser realizado um
juízo de probabilidade acerca da possibilidade de ocorrer o dano. (Theodoro Júnior,
Humberto. Processo Cautelar. São Paulo: Liv. Universitária de Direito, 2004, p. 93).

A Constituição Federal alçou o meio ambiente a bem jurídico
especialmente tutelado, ao dispor, em seu art. 225, que "todos têm direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida".

Em seu parágrafo primeiro, o art. 225 ainda traz como objetivo
constitucional, a garantia de efetivação do direito ao meio ambiente sadio, por meio de
políticas públicas, arroladas nos incisos I a VII. Há, ainda, na Carta Maior, art. 225, § 3.º,
a necessidade de preservação de fauna e flora, coibindo condutas e atividades lesivas.

Em nosso Estado, também houve a promulgação de lei que dispõe
sobre a defesa do meio ambiente, por meio de instituição do Código Estadual de
Proteção aos Animais (Lei n. 12.854/2003), que veda a sujeição a qualquer tipo de
experiência capaz de lhes causar sofrimento ou dano. No âmbito federal, há, ainda, a Lei
n. 9.605/98.

Portanto, exsurge cristalina a preocupação do legislador com a
necessidade de preservação do meio ambiente e da convivência equilibrada entre
homem e animal, direito fundamental.

O Ministério Público acostou com a exordial cautelar, extensa gama
documental, grande parte proveniente do Procedimento Preparatório n. 0005/2012,
proposto por aquela Instituição. Cumpre analisar, portanto, de forma cautelosa, os
elementos ora juntados, como fator de óbice ou deferimento da medida liminar.

Aduziu a parte autora que, com base na documentação encartada,
entende que existem riscos à integridade física dos eqüinos e que há a necessidade de
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suspensão da prova designada para domingo. Acrescentou que c"comarcas vizinhas
como Timbó e Guaramirim proibiram a realização da prova (fls.04)".

Compulsando-se os documentos, percebe-se que do relatório inicial
emitido pela CIDASC, oriundo do último evento ocorrido em 2012 (fls. 61/62), não foram
encontrados, a priori, constatações de agressões físicas ou maus-tratos contra os
animais no dia do evento. Do laudo pericial de fls. 120/125, também não se concluiu
crueldade ou maus-tratos naquele momento.

Em contrapartida, os pareceres acostados às fls. 143/145 e
426/429, elaborados também por profissionais da área, combatem as conclusões
exaradas pelos profissionais que acompanharam a prova.

Dentre os argumentos mencionados, ressalta-se a alegação de que
as raças dos cavalos que participam da competição não corresponderiam às utilizadas
para uso de força (Percheron e Bretão), sendo cavalos de diferentes espécies, ou
mestiços, que não detém das mesmas características das raças indicadas para tração (fl.
427). Faz surgir a dúvida de que o peso utilizado nas zorras não seja, então, o adequado
àqueles animais.

Nos documentos de fls. 92, 99 e 106, aventou-se a séria
possibilidade de que os cavalos apresentem consequências físicas graves posteriores,
como também se descreveu na avaliação de fls. 171/182, citando, a título de exemplo,
exaustão muscular e sobrecarga das funções cardiovascular e respiratória.

Nesse diapasão, cumpre salientar que, embora muitos desses
laudos e estudos sejam formulados à distância do caso concreto, tem-se que a própria
CIDASC afirmou, ainda, que a conclusão de que não há crueldade e maus-tratos aos
cavalos participantes da prova não pode ser estendida aos demais eventos, "pois existe
potencial de ocorrências e exageros que podem resultar em agressões aos
animais, caso o evento não seja conduzido de forma responsável".

Aduziu ainda que o evento foi "particular", pois contou com a
participação da polícia ambiental, polícia militar e de ONG de proteção aos animais
(fls.125). Ou seja, ao que tudo indica, há que se empregar grande aparato, notadamente
policial, deslocando-se os profissionais de suas atividades essenciais, para a garantia de
segurança ao evento e aos animais, o que não se mostra viável se exigido de modo
permanente.

Quanto à saúde dos cavalos envolvidos, também surgem dúvidas,
pois o próprio laudo técnico exarado pela CIDASC às fls. 124/125 diz que: " Embora as
FR e FC apresentadas pelos animais antes e depois da prova, em nenhum animal
caracterizem grave desconforto ou sofrimento sugerimos que estudos mais
aprofundados e com a utilização de animais controle seja efetuado, tendo em vista
que o grupo de animais analisados é heterogêneo e a temperatura ambiente variou
consideravelmente durante o evento".

Acrescenta, o mesmo documento que: "consideramos, ainda que
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há necessidade de aplicação de metodologia científica, com realização de testes
bioquímicos para diagnosticar possíveis lesões por causa do esforço realizado e
dessa forma, gerar um laudo conclusivo em futuras provas".

Logo, diante dos três volumes de novos e importantes documentos
carreados pelo Ministério Público, mostra-se inviável que, neste momento, promova-se a
competição com a garantia da saúde continuada dos animais (e não somente no
momento da prova), restando caracterizado o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Assim sendo, em sede de cognição sumária, faz-se necessária a
aplicação, por ora, do princípio da precaução, privilegiando-se a proteção animal.

A respeito do princípio, disserta, com propriedade, José Rubens

Morato Leite:
"A aplicação do princípio da precaução é realizada apenas na hipótese de
risco potencial, ainda que este risco não tenha sido integralmente
demonstrado, não possa ser qualificado em sua amplitude ou em seus
efeitos, devido à insuficiência ou ao caráter inconclusivo dos dados
científicos disponíveis na avaliação dos riscos. (In: Direito ambiental na
sociedade de risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 67).

Observe-se que esta mesma questão, foi objeto de recentíssima
decisão de nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado, o qual avaliou a realização da
"Puxada de Cavalos" no município de Benedito Novo.

Entendeu a Instância Superior também pela suspensão do evento.
Utilizou como fundamento, inclusive, os estudos das médicas veterinárias Irvenia e
Michelle, documentos que também se encontram nesta Cautelar.

Mostra-se valiosa a transcrição de excerto do referido julgado:
Em que pese o amparo constitucional ao exercício dos direitos culturais
(art. 215 da CF), faz-se necessária a valoração entre os bens jurídicos
protegidos pela Constituição Federal, devendo prevalecer, no caso, o
direito à preservação do meio ambiente, sobretudo a proteção da fauna,
em detrimento do costume local.

Em tempos modernos, não é admissível a submissão de animais a
tratamento cruel e degradante a pretexto de preservar-se uma tradição,
quando o exercício dessa prática está a violar princípios e garantias
fundamentais muito mais relevantes juridicamente e que requerem a
proteção do Estado e de toda a sociedade. (AI n. 2013.044804-2, de
Timbó, j. Em 18/07/2013, Rel. Des. Subst. Luiz Zanelato).

Por conseguinte, cuida-se de medida preventiva, que visa
assegurar a saúde dos animais em questão, diante da plausabilidade estabelecida por
meio dos argumentos e documentos trazidos pela parte autora nesta cautelar.

Diante da gama de novos dados coletados, faz-se mister a
discussão séria e profunda, com posterior ouvida de todas as partes envolvidas,
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garantindo-se o contraditório aos participantes.

A insurgência ministerial mostra-se plausível, pois a garantia
constitucional como a que ora se colaciona – proteção animal, requer a tutela, não só do
Estado, como de toda sociedade, pois como direito difuso que é, detém, não apenas uma
titularidade individual, mas, sobretudo, coletiva, a cargo de todos os membros de uma
mesma comunidade.

Observe-se que a presente decisão é limitada a abstenção da
realização da competição de "Puxada de Cavalos", não estando obstada a
confraternização popular em si, desde que observada a obtenção das autorizações
administrativas pertinentes.

ANTE O EXPOSTO:

1) CONCEDO a liminar e DETERMINO que os requeridos Clube de
Caça e Tiro Germano Tiedt e Clube do Cavalo se abstenham de realizar e promover a
competição denominada de "Puxada de Cavalos" em Pomerode e que o Município de
Pomerode se abstenha de autorizar/permitir a realização da prova, até o julgamento da
Ação Civil Pública apensa, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art.
12, § 2.º, L. N. 7.347/85) e configuração de crime de desobediência.

2) CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentarem
contestação no prazo legal, com a advertência do art. 803 do CPC.

Diante da proximidade do evento, intimem-se e notifiquem-se por
meio hábil e com a máxima urgência que o caso requer.

Apensem-se os autos à Ação Civil Pública n. 050.10.002459-9.

Pomerode (SC), 30 de agosto de 2013.

Camila Murara Nicoletti
Juíza Substituta
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