
EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ (A) DE DIREITO DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE MOSSORÓ - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONALIZA NUNES DE CARVALHO TRIGUEIRO, brasileira, solteira, 

advogada, inscrita no CPF nº 050865324-00, RG nº 1875426, residente e domiciliada 

à Rua Celso da Costa Rego, 190, Alto do Sumaré, Mossoró (RN), CEP: 59633-760, 

vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu patrono infra assinado, 

com o habitual respeito, ajuizar a presente 

 

 

Ação Popular Ambiental com pedido de 

Tutela de Urgência 

 

Em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrita no CNPJ nº 08.348.971/0001-39, com sede à Av. Alberto 

Maranhão, 1751, Centro, Mossoró (RN), CEP: 59.600-140, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos que passa a expor. 

 

 



ESBOÇO FACTUAL 

 

1. Faz-se necessário evidenciar, mesmo sendo de conhecimento público, o alto 

número de animais (em sua maioria cães e gatos) em situação de rua, no Município 

de Mossoró. A cada dia, nos deparamos com um cenário de terror, tendo em vista a 

dura realidade que a maioria destes seres, sencientes (que sentem dor, angústia, 

tristeza), deparam-se: sem comida, sem água, sem teto, sem amor, sujeitos a todo 

tipo de violências e de doenças.  

 

2. Outrossim, também é por demais sabido, que a situação não é ainda mais 

calamitosa, devido ao trabalho heróico de ONG’s e protetores individuais, os quais 

mesmo sem qualquer ajuda do poder público, lutam para garantir o mínimo de 

dignidade aos animais não-humanos, em especial, cães e gatos, custeando 

tratamentos caríssimos com recursos próprios, bem como esterilizações. 

 

3. Assim, sabemos que, o poder público tem sido totalmente omisso em políticas 

públicas para combater a reprodução desenfreada dos animais, o que afeta não 

somente estes, mas os seres humanos, ao passo que não enfrenta as zoonoses 

causadas pelo alto número de animais doentes nas ruas.  

 

4. Neste norte, a título de exemplo, apenas um casal de gatos não castrados pode 

gerar, em média, 12 (doze) descendentes no primeiro ano, e, até 11.800 (onze mil e 

oitocentos) gatinhos em 05 (cinco) anos.  

 

5. Desta maneira, uma possível solução, para o grave problema da 

superpopulação de animais no município (ou pelo menos uma das) perpassa pelo 

controle de natalidade destes seres, ou seja, por meio de procedimentos cirúrgicos 

de castração.  

 

6. Os abrigos animalistas da cidade, bem como os protetores individuais, 

não possuem mais espaço para acolher os animais resgatados, e, muito menos, 

custear o tratamento destes seres. Estão completamente lotados de animais, 

Excelência! Realidade idêntica a que verificamos nas ruas da cidade. 



 

 

7. O fato é que, diante do contexto supracitado, após reuniões com 

representantes da proteção animal local, em dezembro de 2020, a deputada 

estadual Isolda Dantas destinou uma emenda parlamentar, no valor de R$ 

145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para a Prefeitura de Mossoró, 

com o escopo de aquisição de um “Castramóvel” (veículo especializado em 

realizar castração). O quantum entrou no orçamento do município a partir de 

janeiro de 2021. (Documentos comprobatórios em apenso) 

 

8. É verdade que um processo licitatório foi aberto, devido a forte pressão 

popular, em 20/08/2021, nº 164/2021, na modalidade de pregão (nº 51/2021). 

Todavia, alguns dias após a data de abertura, este foi suspenso sem maiores 

esclarecimentos. (Cópia do documento em anexo) 

 

9. Todavia, até a data da propositura desta demanda, sem qualquer 

justificativa plausível, sequer, o processo licitatório está em andamento para 

adquirir o castramóvel. Ou seja, 01 ano e 03 meses depois da emenda 

parlamentar ser debitada na conta bancária da Prefeitura de Mossoró!!! 

 

10. Não podemos olvidar, que o município de Caicó recebeu emenda 

parlamentar, do deputado federal Rafael Motta, no montante de R$ 146.000,00 

(cento e quarenta e seis mil reais), para aquisição do castramóvel, e, em poucos 

meses, o veículo já estava realizando as castrações dos animais da cidade. 

(Cópia do documento em apenso) 

 

11. Desta maneira, é válido o questionamento: Por que o mesmo não ocorreu 

no municípío de Mossoró, tendo em vista que inexiste qualquer ação de controle 

de natalidade para cães e gatos?! Quais os motivos para a inércia da prefeitura 

em não adquirir o castramóvel?  

 

12. Assim, Excelência, o grave problema de saúde pública, causado pela 

reprodução desenfreada de animais, continua recaindo no colo da sociedade civil, 

que é obrigada a “enxugar gelo” com medidas paliativas. Sofrem, primordialmente, os 



animais em situação de rua, as pessoas que se sujeitam a doenças e ainda os 

protetores que adoecem psicologicamente.  

 

13. É cômico se não fosse trágico, sabermos que nos cofres da Prefeitura de 

Mossoró existe, há mais de 01 (um) ano, o recurso para que os animais não-humanos 

sejam castrados nos bairros da cidade, e, até o momento, não contarmos com o 

castramóvel, tampouco com a liberação do valor para ser empregado em outro 

programa com mesma finalidade. 

 

14. Neste norte, afrontando o bem estar dos animais e um meio ambiente 

equilibrado, sendo tema de saúde pública, não há alternativa, senão a busca pela 

tutela jurisdicional do Estado, pelos motivos de direito elencados infra. 

 

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 

 

15. A Constituição Federal traz em seu art. 5º, LXXIII, no que pertine ao pólo ativo 

da Ação Popular que: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência;  

 

16. Já no que diz respeito ao pólo passivo, vejamos a Lei 4.717/65, in verbis: 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas 
e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários 
ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 
praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. 

 

DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR AMBIENTAL 



  

17. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII da Carta Magna, a Ação Popular é o 

remédio constitucional, dentro da visão democrática participativa para fiscalizar e 

atacar os atos lesivos ao patrimônio público. 

 

18. Nestes termos, utilizando a ação popular, o cidadão num ato subjetivo poderá 

participar ativamente nos interesses vastos, inclusive na proteção ao meio ambiente 

(interesse de todos). Em verdade, combatem-se atos lesivos e ilegais, ao passo que, 

deverão estar devidamente presentes num caso concreto, visando coibir um ato 

comissivo ou omissivo. 

 

19. Assim, constituídos todos os pressupostos, quais sejam, condição de eleitor, 

ilegalidade e lesividade, é plenamente cabível a propositura da Ação Popular, por 

conter ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, em conformidade com a Lei 4.717/ 65. 

 

20. Por conseguinte, com fulcro no art. 225, §1º, VII, da Carta Magna, temos que:  

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. 

 

21. Neste contexto, o caput do art. 225 do texto constitucional menciona o gênero 

– meio ambiente, mas devemos compreendê-lo na união de seus diversos elementos 

constitutivos e na abrangência de todos os bens ambientais a este inerente. 

 

22. Deste modo, mediante a utilização do instrumento da ação popular ambiental, 

o cidadão individualmente – titular deste direito, tem a possibilidade e o dever cívico 

de exercer a proteção ambiental, impugnando atos emanados da Administração 



Pública que consubstanciem em lesão ou ameaça ao meio ambiente (incluso a 

fauna). 

23. No mesmo norte, a Lei Federal nº 13.426/17 preceitua que: 

Art. 1º O controle de natalidade de cães e gatos em todo o 
território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta 
Lei, mediante esterilização permanente por cirurgia, ou por outro 
procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar ao 
animal. 

24. Já na seara Estadual, a Lei nº 10.831/21 estabelece que: 

Art. 13. O Estado e os Municípios devem manter programas 
permanentes de controle de zoonoses, através de vacinação e de 
controle de reprodução de cães e gatos, ambos acompanhados de 
ações educativas. 
 

25. No âmbito do município de Mossoró, a Lei nº 3.795/20 (Código Municipal 

de Proteção e Bem-Estar Animal) evidencia a responsabilidade deste ente 

público, vejamos: 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Mossoró, o 
Código de Proteção e Bem-Estar Animal, estabelecendo 
diretrizes e normas para a efetiva proteção e garantia do bem-
estar dos animais domésticos e domesticados. 
II - Promover a saúde dos animais, objetivando, além do estado 
de boa disposição física e psíquica deles próprios, garantir a 
saúde da população humana e a melhoria da qualidade 
ambiental como partes da saúde pública. 
  
Art. 5º Todo animal tem o direito:  
I - De ter as suas existências física e psíquica respeitadas;  
II - De receber tratamento digno e essencial à sadia qualidade 
de vida;  
III - A um abrigo capaz de protegê-lo da chuva, do frio, do vento 
e do sol, com espaço sufi ciente para se deitar e se virar;  
IV - De receber cuidados médicos veterinários em caso de 
doença, ferimento ou danos psíquicos experimentados;  
V - A um limite de tempo e intensidade de trabalho, a uma 
alimentação adequada e a um repouso reparador.  
 
Capítulo III  
DO PROGRAMA PERMANENTE DE CONTROLE 
POPULACIONAL DE CÃES E GATOS  
Art. 26 - Município de Mossoró fica autorizado a criar o programa 
permanente de controle populacional de cães e gatos, que 
consiste no conjunto de ações dirigidas ao controle reprodutivo 



destes animais, conforme metodologia que garanta a promoção 
da saúde, a preservação do meio ambiente e do bem-estar 
animal.  
 
§ 1º São ações do programa permanente de controle 
populacional de cães e gatos:  
I - Identificação e cadastramento;  
II - Controle reprodutivo das populações de cães e gatos;  
III - Esterilização permanente de animais errantes;  
 

26. Inclusive, vejamos decisão em caso similar no Município de Marília (SP), in 

verbis: 

Processo nº 1006932-27.2020.8.26.0344 

(...) Inicialmente, não se trata de extinção do processo sem 

resolução de mérito pela perda do objeto ante a alegada 

retomada das atividades de castração animal como informado 

pelo Município e, sim, de conhecimento do mérito da ação, 

tendo em vista que foi necessária a promoção da ação judicial 

com o deferimento da medida liminar para que fosse, então, 

informado o cumprimento do objeto da ação. O pedido é 

procedente. Como adiantado na decisão inicial, o direito à saúde 

e ao meio ambiente equilibrado, cuja proteção está intimamente 

relacionada com o controle de zoonose, é matéria de política 

pública que deve ser implementada pelo ente municipal, a fim 

de salvaguardar um meio ambiente equilibrado a todos os 

moradores de Marília, com respaldo no artigo 225, § 1º, inciso 

VII, do texto constitucional. 

Assim, o controle populacional de animais é questão sanitária e 

configura obrigação do ente municipal, notadamente porque o 

aumento descontrolado do número de animais proporciona 

maior disseminação de zoonoses, como por exemplo, a 

leishmaniose. Destarte, o controle de zoonoses através do 

serviço municipal de castração a baixo custo é serviço essencial 

que não pode ser interrompido em qualquer hipótese, 

principalmente porque visa o próprio resguardo da saúde da 



coletividade, não havendo respaldo a motivação que ensejou a 

sua interrupção. 

Registre-se que não se vislumbra afronta ao princípio da 

separação de poderes, quando o Poder Judiciário é acionado 

para determinar o efetivo cumprimento de atividades essenciais 

consagradas na Constituição Federal, de modo que, ante a 

fundamentação aposta, há de ser dada procedência ao pedido 

para o fim de impor ao Município o cumprimento da obrigação 

de fazer consistente na manutenção permanente de controle 

populacional de cães e gatos, sem intermitência. 

Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

e CONDENO a ré ao cumprimento da obrigação de fazer 

consistente na manutenção permanente de controle 

populacional de cães e gatos, sem intermitência, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Em razão da sucumbência, arcará a ré com o ressarcimento das 

custas e despesas processuais incorridas pela parte autora, 

além de honorários advocatícios, ora fixados, na forma do artigo 

85, § 4º, inciso III, do CPC, no percentual de 20% do valor 

atualizado da causa (...) [Vara da Fazenda Pública de Marília 

(SP), 22/02/2022]. 

 

27. Assim, o controle populacional de animais é questão sanitária e configura 

obrigação do ente municipal, notadamente, porque o aumento descontrolado do 

número de animais proporciona maior disseminação de zoonoses, como por exemplo, 

a leishmaniose. 

 

28. Em resumo, a ação popular é um instrumento que legitima o cidadão, em face 

da autoridade pública, na defesa dos interesses difusos e coletivos contra atos lesivos 

à degradação ambiental e omissão no que pertine ao bem estar animal. 

 

DA TUTELA DE URGÊNCIA 



 

29. No atual estágio do Direito Processual Civil, marcado pelo paradigma da busca 

da conciliação entre a efetividade, celeridade e a segurança jurídica, ligado à 

concepção de ação como direito à tutela jurisdicional efetiva, um instituto de inegável 

importância reside sobre a tutela antecipada. 

 

30. De fato, a antecipação da tutela vem ao encontro com esse novo olhar 

processualista e é aplaudida por doutrinadores do calibre de Luiz Guilherme Marinoni 

e Sérgio Cruz Arenhart: 

“Em última análise é correto dizer que a técnica antecipatória visa 
apenas a distribuir o ônus do tempo no processo. É preciso que os 
operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e 
o usem de forma adequada. Não há motivos para timidez em seu uso, 
pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado, uma 
vez que o tempo do processo sempre prejudicou o autor que tem 
razão. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver 
efetividade sem riscos. A tutela antecipatória permite perceber que 
não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas 
também a omissão. O juiz que se omite é tão nocivo quanto o juiz que 
julga mal. Prudência e equilíbrio não se confundem com medo, e a 
lentidão da justiça exige que o juiz deixe de lado o comodismo do 
antigo procedimento ordinário (...) para assumir as responsabilidades 
de um novo juiz, de um juiz que trata dos “novos direitos” (…).” 
(ARENHART, Sérgio Cruz & MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de 
processo civil. V. 2, ps. 199-200) Grifo não original. 

31. No caso em comento, convém demonstrar que o requisito genérico da 

“probabilidade do direito” debruça sobre o confronto entre o direito fundamental ao 

meio ambiente equilibrado, ao bem estar dos animais não-humanos e dos seres 

humanos.  

 

32. Segundo essa lógica jurídica, a relevância do fundamento invocado reside nos 

argumentos fáticos e jurídicos acima expostos, mormente nos documentos 

colacionados à presente, os quais dão conta de que existe o bom direito ora vindicado, 

notadamente em face das violações às normas e aos princípios supramencionados. 

 



33. Ora, Excelência, o “fumus boni iuris” na presente demanda é, ainda, 

claramente perceptível, ao olharmos ao nosso redor e nos depararmos com as ruas 

e os abrigos lotados de animais sem tutores e doentes. 

 

34. O “risco de dano”, por sua vez, afigura-se patente, uma vez que a natural 

demora do processo causará lesão à municipalidade, posto que a superpopulação de 

cães e gatos é problema de saúde pública, em decorrência da disseminação de 

zoonoses - e ainda o sofrimento dos animais não-humanos, ante aos visíveis danos 

ao meio ambiente. 

 

35. Portanto, atento à finalidade preventiva no processo, a lei instrumental civil, por 

seu art. 804 permite através de cognição sumária e dos seus pressupostos à luz de 

elementos a própria Petição Inicial, o deferimento initio lide de medida cautelar 

inaudita altera pars, exercitada quando inegável urgência de medida e as 

circunstâncias de fato evidenciarem que a citação dos réus e a instrução do processo 

poderá tornar ineficaz a pretensão judicial, como ensina o Ilustríssimo Professor Dr. 

Humberto Theodoro Junior em Curso de Direito Processual Civil, ed. Forense, vol. II, 

1ª edição, pág. 1160. 

 

36. A Lei 4.717/65, reguladora da Ação Popular, vislumbra o “periculum in mora”, 

da prestação jurisdicional e em boa oportunidade no comando do seu artigo 5º 

parágrafo 4º preconiza que “na defesa do Patrimônio Público caberá a suspensão do 

ato lesivo impugnado”. 

 

37. Na espécie, visualiza-se a LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE (FAUNA), que 

justificam a concessão de tutela provisória de urgência com concessão de liminar, 

para que o Município de Mossoró adquira e coloque em funcionamento, o 

CASTRAMÓVEL, ou, que realize a aplicação imediata do valor recebido da emenda 

parlamentar (R$ 145.000,00), em programas de castração da cidade. 

DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 



38. Ao Ministério Público é cabível o acompanhamento da ação popular, que por 

sua vez, atua como fiscal da lei, com base no parágrafo 4º do art. 6º, da Lei 4.717/65, 

o que desde já fica consignado. 

 

39. Desta maneira, o parquet deve ser intimado, consoante art. 7º, I, alínea “a”, da 

lei supracitada, que deverá acompanhar todo o trâmite processual, e, inclusive, 

poderá requisitar das entidades indicadas, os documentos necessários para a 

elucidação dos fatos.  

 

DOS PEDIDOS  

 

DIANTE DO EXPOSTO, a demandante, REQUER, de Vossa Excelência que 

se digne em: 

 

a) Citar o Município de Mossoró para que apresente contestação, caso deseje, 

sob pena de aplicação dos efeitos da revelia se não o fizer; 

b) Conceder o benefício da Justiça Gratuita à requerente, com fulcro no art. 5º, 

LXXIII, da Constituição Federal; 

c)  Conceder à antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o 

Município de Mossoró, adquira um veículo CASTRAMÓVEL, ou, disponibilize o 

quantum de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para um 

programa de castração de cães e gatos, no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cincos) dias, sob pena de multa diária pelo descumprimento, a ser arbitrada por 

este juízo; 

d) Ao final, confirmar a liminar pretendida; 

e) Intimar a requerida para que apresente toda documentação comprobatória, 

referente aos recursos recebidos através de emenda parlamentar do Estado do Rio 

Grande do Norte, o qual fora debitado no fundo municipal de saúde (R$ 145.000,00), 

para aquisição do castramóvel;  



f) Intimar o representante do Ministério Público para que participe do pleito, 

consoante art. 7º, I, a, da Lei 4717/65; 

g) Condenar o réu, ao pagamento das custas e demais despesas judiciais, bem 

como o ônus da sucumbência, à base de 20% (vinte por cento) do total da 

condenação. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em Direito, 

especialmente o depoimento pessoal dos litigantes, de testemunhas, da juntada de 

documentos e etc. 

Dar-se-á à causa o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). 

Nestes Termos, 

Confia no deferimento. 

Mossoró (RN), 08 de abril de 2022. 

 

WALLACE NUNES DE CARVALHO TRIGUEIRO 

OAB (RN) 6645 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 


