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CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf - SP
PALACIO DA LIBERDADH

PROJETO DE LEI

Altera a  Lei  n° 5.538/2011,  de 24/02/2011,  que proibe a
alimentae5o de pombos soltos no Municipio.

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREl,   USANDO

DAS  ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°   0 artigo  1° da Lei n° 5.538/2011,  de 24 de fevereiro

de  2011,  que  proibe  a  alimentagao  de  pombos  soltos  no  Municipio,   passa  a  ter  a

seguinte redagao:
"Art.  1°    Fica  proibido  alimentar  pombos  soltos  em  vias,

pra?as,  prfedios  e  demais  locals  pablicos  no  Municipio  de  Jacarei,  bern  como  manter

abrigos para o seu alojamento.

Pafagrafo Onico.   Os estabelecimentos e ambulantes que

comercializam  produtos  alimentfcios  e  afins,  que  possam  contribuir  para  alimentar  os

pombos, deverao manter o seu entorno limpo, evitando a propaga?ao destas aves."

Art.  2°    0  artigo  4°  da  Lei  n°  5.538/2011  passa  a  vigorar

com a seguinte redagao:
"Art.  4°     0  descumprimento  desta  lei  sera  considerado

infrag5o ambiental de risco a sadde, sujeitando o infrator as seguintes penalidades:

I - advertencia;

11  -  na  reincidencia,   multa  de  5  VRM  (cinco  Valores  de

Referencia do Municipio)."
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Art. 3°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei, 31  de agosto de 2018.

Vereador - PSD

AUTOR: VEREADOR JUAREZ ARAUJO.
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J U S T I F I C AT I VA

Nobres Colegas Vereadores.

0  projeto  ora  apresentado  trata  da  proibieao  de  alimentagao  de

pombos  urbanos  no  Municipio  de  Jacarei,  atrav6s  do  qual  se  pretende  a  conscientieagao  da

populagao quanto a  importancia do assunto,  de forma que,  nos locais onde existam  os pombos,

estes nao sejam alimentados, evitando assim a sua proliferaeao, pois que causam doencas e, de

maneira geral, grandes transtomos as pessoas.

Esta   proibigao   otyetiva   cuidarmos   da   sadde   ptiblica   de   nosso

Municipio. Assim,  pretendemos a alteragao da Lei n° 5.538/2011, de 24/02/2011,  para que sejam

estabelecidas penalidades.

Registramos   que   diversas   cidades   do   Estado   de   Sao   Paulo,

inclusive  a  nossa  Capital,  ja  adotaram  tal  disposieao,   que  auxilia  na  baixa  proliferaeao  dos

pombos, que tanto prejudicam nossos cidadaos.

Temos  que  nos  sensibilizar que,  ao  alimentarmos  essas  esp6cies

de pombos,  estamos alimentando aqueles que futuramente irao nos trazer problemas de sadde,

sendo urn dos principais transmissores de dcencas, a maioria delas atraves das fezes.

Fazemos,   abaixo,   a   transcrigao   de   urn   texto   extrafdo   do   site

fuasaude.com, onde sao relatadas as principais dcengas transmitidas pelos pombos urbanos:

Doencas  transmitidas  pelos  pombos:  sintomas  e  o  que
fazer
Os  pombos  s5o  animais  muitos  frequentes  em  qualquer  cidade,  mas  podem
ser  urn  perigo  para  a  satlde  humana,  uma  vez  que  podem  transmitir  v5rias
doencas,  conhecidas  como  zoonoses,  como a  criptococose ou  a  salmonelose,

por exemplo.
No  entanto,  a  transmissao  deste  tipo  de  doen€as  acontece  principalmente
atrav6s do coc6 e, por isso, embora n5o seja necessario eliminar os pombos, 6

preciso  ter  cuidado  para  evitar  o  contato  direto  com  as  fezes.  A16m  disso,  i
importante  que  as  cidades  fa€am  uma  limpeza  adequada  das  fezes,  I.5  que,

quando secam, podem virar poeira e acabar sendo aspiradas para os pulm6es.
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As principais doencas transmitidas pelos pombos sao:

1. Criptococose
A criptococose 6 uma das principais doen€as transmitidas pelos pombos urbanos e
6 causada por urn fungo que vive e se desenvolve nas fezes. Quando esse fungo 6

respirado,   primeiro   infeta   os   pulm5es,   mas   depois   pode   se   espalhar   pelo
organismo e ate causar urn tipo grave de meningite.
Possiveis  sintomas:  os  mais  comuns  incluem  sensa¢ao  de  falta  de  ar,  espirros
constantes, coriza, fraqueza e dor pelo corpo todo.
0 que fazer:  deve-se  ir ao  pronto  socorro  para confirmar o  diagn6stico,  uma  vez

que   os   sintomas   sao   semelhantes   a   muitas   outras   doenfas,   inclusive   gripe.
Normalmente   o   tratamento   desta   infec€ao   6   feito   com   o   uso   de   rem6dios
antifdngicos, como Fluconazol, em casa.

2. Salmonelose

Embora  a  salmonelose  seja  mais frequente ap6s a  ingestao  de alimentos  mal
lavados  ou   mal   preparados,   a  transmiss§o  da   bacteria so/mone//cJtambem

pode  ocorrer  devido  ao  coc6  dos  pombos.  Isso  acontece  porque  quando  as
fezes secam  e viram  poeira,  podem  ser transportadas  pelo vento  ate frutas e
vegetais que, se nao forem bern lavados, podem contaminar o corpo.
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Possiveis  sintomas:  podem  incluir  nauseas  e  v6mitos  por  mais  de  24  horas,
diarreia  intensa,  febre  baixa  e  dor  de  barriga  constante.  0  que  fazer:   na
maioria    das   vezes   os   sintomas    melhoram    ap6s   3    dias,    sendo   apenas
recomendado ficar de repouso em casa, fazer refeic5es leves e beber bastante
agua. Por€m, se os sintomas nao melhorarem, deve-se ir ao medico.

3. Encefalites virais
Os pombos sao urn dos reservat6rios mais importantes para vi'rus como o virus
do  Nilo Ocidental ou da encefalite de Sao  Lui's.  Estas doencas podem  infectar o
sistema  nervoso  e  causar diferentes  sintomas,  incluindo  perda  de  consciencia
e  risco  de  morte.  Estes tipos  de encefalites sao transmitidas  pelos  mosquitos,

que ap6s picar os pombos, podem picar os humanos e passar o vi'rus.
Possiveis  sintomas:  variam  de  acordo  com  o  vi'rus  e  gravidade,  no  entanto
sintomas  frequentes  sao  forte dorde  cabeca,  febre  alta  e  convuls6es,  por
exemplo.
0 que fazer: 6 recomendado ir imediatamente ao pronto socorro para fazer o
diagn6stico e iniciar o tratamento adequado, que normalmente inclui o uso de
antipir€ticos,      como      o      Paracetamol      e      anticonvulsivantes,      como      a
Carbamazepina.

4.  E. coli

A E. coli, tambem conhecida como Escherr.cht.c7 Co/i., e uma bacteria que vive no
intestino dos humanos, mas que tamb6m esta presente em grande quantidade
nas fezes dos pombos.  Para evitar este tipo de  infeccao €  importante lavar as
maos   depois   de   estar   num   ambiente   com   pombos,   como   parques,   por
exemplo.
Possiveis  sintomas:   6   frequente   surgir   dor  abdominal,   cansa¢o   excessivo,
nauseas, v6mitos e diarreia.
0  que  fazer:  em  muitos  casos,  esta  infec€ao  pode  ser tratada  em  casa  com
repouso,  ingestao  de  agua  e  alimentacao  com  alimentos  leves.  Por6m,  se  os
sintomas  forem  muito  intensos,  se  piorarem  ou  se  surgirem  em  crianGas  ou
idosos,  6  importante  ir ao  pronto  socorro  para  iniciar o  uso de  rem6dios  que
melhoram os sintomas enquanto o corpo combate a infeccao.

5. Toxoplasmose

A  toxoplasmose  6  uma  doen€a  muito  associada  as  fezes  dos  gatos,  mas  que
tamb6m   pode  ser  transmitida   pelo  coc6  de   pombo.   Embora   em   pessoas
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saudaveis,  o  parasita  desta  doenca  n5o  cause  qualquer  sintoma,  em  pessoas
com  o  sistema  imune  enfraquecido,  como  gr5vidas,  idosos  ou  crian¢as  pode
causar uma infeccao generalizada.
Possiveis  sintomas:  s5o  muito  semelhantes  aos  de  urn  resfriado,  incluindo
febre, dor muscular generalizada, cansaco e i'nguas no pescoco.
0  que  fazer:  quando  existe  suspeita  de  toxoplasmose  deve-se  consultar  o
clfnico   geral   para   iniciar   o   tratamento   com   antibi6ticos,   especialmente   a
Espiramicina.

Considerando     todas     as     doengas     citadas     anteriormente,

pretendemos a  proibieao de  se alimentar pombos,  uma vez que,  nao encontrando comida,

ficara  mais  dificil  a  sua  permanencia  e  alojamento  em  locais  ptlblicos,  principalmente  em

praeas  e  areas de  grande  fluxo  de  pessoas.  Esta  sera  uma  maneira  eficaz de  se  evitar a

proliferaeao  dos  pombos  e,  consequentemente,  a  disseminaeao  das  doeneas  que  podem
causar grandes transtornos aos moradores do entorno e transeuntes de onde permanecem.

A  alimentaeao  de  pombos  e  uma  questao  de  satlde  ptlblica  e,

assim, transcrevemos o que se segue:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAUL0
RA%goisE#Xo2°±2.OOOoo3926o

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apela€do  n°  ol2o679-
25.2oo6.8.?6.oooo, da Comarca de Sao Paulo, em que sdo apelantes
CONDOMfNIO EDIFICI0 FljAMBOYANT e EUCLIDES JOSE MULLER
sendo  apelados  EUCLIDES  .JOSH  MULLER,  MARIA  DE  OLIVEIRA
SII,VA MULLER e CONDOMfNIO EDIFICI0 FljAMBOYANT.
ACORDAM, em 8a Camara de Direito Privado do Tribunal de Justi?a
de  Sao  Paulo,  proferir  a  seguinte  dectsao:  "Dercm  provimento  ao
recurso do r6u e negaram provimento ao recurso dos autores. V.U.", de
confornddade com o voto do Relator, que integra este ac6rdao.
0  julgamento   teve   a   partictpa?ao   dos   Exmos.   Desembargadores
CAETANO   IAGRASTA   (Presiderite),   RIBEIRO   DA  SII,VA   E   LUIZ
AMBRA.
Sao Paulo, 8 de fevereiro de 2ol2.
Caetano Lagrasta
REIATOR
Assinatura E le tr6niea
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD0 DE SA0 PAULO
Voto n. 25956 8a Camara de Direito Pri:Dado
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Apelapao n° oi2o679-25.2oo6 Sao Pcunlo
Apelcmte : Condomindo Ed]ftcio Flc[m,boucmt e outro
Apelado.. Eucltdes Jos6 Mullet e outros
Juina: Andr6ia MCLura Bertotine R. Lima
Responsabtiidade Choil. Repara¢ao de Dcmos Morals. Autores alegam
injusta  acusaeao  pela  alimentaeao  de  pombos  nas  proximidades  de
condominio.  Riscos  a  scwide  ptrblica  e  danos  materials  aos  demals
cond6rrinos.  Roformada  a  senten€a.   Provido   o  reouTso  do  r6u  e
improvido o dos autores.
Vistos.
Trata-se  de  apdo  de  indehiza?ao  por  danos  morais,  movida  por
Euclides  Jos6  Muller  e  Maria  de  Oitveira  Silva  Muller  em face  de
Condominio   Edificto   Flamboyant,   sob   a   alega?ao   de  terem   sido
injustamente  acusados  de  alimentar  pombos  nas  dependencias  do
edificto e proxinridades.

A r.  senten?a  de fl.  172/176,  oujo  relat6rio  se  adota, julgou  a  apao
parcialmente procedente a fim de condenar o r6u ao pagamento aos
autores de danos morals no importe de R$ 5.ooo,oo (cinco mil reais),
acrescido de corre?ao monet6ria desde a data da senten?a at6 a data
do efetivo pagamento e juros morat6rios legc[is a pc[ndr da senten?a
at6   a   data   do   Ofetivo   pagamento.   Condenou   o   r6u,   ainda,   ao
pagamento das custas e despesas processuals, devidamente corrigidas
desde   os   Ofetiuos   desembolsos   e   ao   pagamento   de   honor6rios
advocatictos devidos ao patrono dos autores no importe de 2o% sobre
o valor da condena?do, deuidc[mente corrigidos desde o ajulzc[meiito
da aedo at6 o Ofetivo pagamento, nos termos do artigo 2gQ par6gra_fo
33do C6digo de Processo Chiil e Stimula 326 do Superior Tribunal de
Justi?a.
Inconformados c[pelc[m os oulores as fls. 193/198, aduzindo que o r6u
cometeu   dano   moral   ao   ter   colocado   cartazes   nas   paredes   do
condominio, constrangendo os autores perante os demals morcidores,
S%dD°EqRu:£[aSEgdonar.

TRIBUNAI, DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAUL0
senten?a  a  t{tulo  de  indevizaeao,  nao  faz  jus  ao  so!fro:mento   que
sofreram e continuam sofrendo, em funeao das infundadas aousa?6es,
devendo o valor ser majorado.
Tc[mb6m  incorformado,  apela  o  r6u  as  fls.178/188,  requerendo  o
afastamento da indenizaqao pleiteada, uez que agiu com prudencia e
imparctalidade,   respeito   e   profissionalismo,   em   todos    os    atos
praticados.
Reoursos tempestivos,  sendo  o recur.so dos autores isento de preparo
por   serem  benefroi6rios   da  justi§a  gratuita   (fl.   86)   e   o   do  r6u
devidamente  preparado  Ols.189/19o)  e  respondido  apenas  pelo  r6u
/Ei7: 202/2:11).

relat6rio.
Este   processo   foi   redistribuido   (u.   fl.   218),   juntc[mente   com   a
distribul?ao mensal deste Relator, tendo em vista a Meta 2 do CNJ, nao
sendo o atraso de sua responsabttidade.
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Realmente, 6 de se acolher o inconformismo, posto que os pombos sao
portadores   de   infimeras   doen€as   transmissiveis,   sem   contar   o
transtorno  de  promoverem  defecefio  e  sujeira.  Aliment6-los  na  via
pfiblica ou no interior do condominio 6 questao que deue ser objeto de
reprova?ao, nao se comparando a qualquer esp6cte de prote?ao devida
a animals.
Isso porque reiferidas aves podem se tomar "pragas urbanas", uez que
se   prolifierc[m  facilmerite   em   c[mhientes   urbanos,   pots   h6   Oferta
abundante de abrigo, ausencia de predadores naturals e o excesso de
alimentos disponiveis ou mesmo dado pelas pessoas, factlitando a sua
sobreviv6ncta.
Os pombos alimentam-se nao s6 de grdos e sementes, como tamb6m de
paes, restos de refei§6es e I:ixo. Portc[uto, dar comida a el.es torna-se urn
grande erro pots al6m de concentrar urn grande ninero de aves, a
presen?a destes arimdis pode colocar em risco a satide pfiblica, uez que
carregcm   grande   quantidade   de   rricroorgcmismos   patogericos   e
parasitas,  especialmente  em  seus   excrementos,  podendo  prouocar
Vp6diDaESE±°]eunffs€|ARIo

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
A16m  de  causar  danos  a  safide ptrbliea,  as fezes  dctdas  dos pombos
causam  ainda  diversos   danos  materiais,  podem  causar  danos  a
pintura de ve{culos, aos patrim6rrios hist6ricos e ainda matar plantas
ornamentals e gramados. 0 acirmulo de fazes, penas e restos de rinhos
podem causar dinda, por exermplo, o entupinento de calhas, tubula?6es
de escoamento plunial e apodrectmento de forros de madeiT.as.
Tendo a corr6 alegado na notificaeao extrc[judielal que alimentava os
pombos em via pfiblica, alnda que de fiorma espor6dica e nao continua,
alegando  que  do  portao  para fora  do  condominio  as  normas  que
regulamentam  a  mat6ria  perdem  sua  eficdeia  de  forma  direta  e
incoritestfrvel, em nada obsta o indoferimento do pedido inictal, vez que
o caso em tela trata de urn bern maior, qual seja, a safide pfiblica.
Assim, procede o apelo do r6u para inverter a condena?ao nas oustas e
VAenrtbeaoh°en%roftr::'EAt.gsaEdapHmop##Ed#8aaoaerae°=ursodor6ueNEGA-SE

PROVIMENT0 ao recurso dos outores, nos termos ora alvitrados.
CAETANO LAGRASTA
Relator
AGRAVO  D.E  INSTRUMENTO.  DIREITOs  DE  VIzlNHAnIA.  AqAO
COMINiIT6RIA.  TUTEIA  ANTECIPADA  INDEFERIDA.  PRESENqA
DOS    REQUISITOS    DO    AR:TIGO    273    DO    CPC.    MUI;TA    PELO
DESCUMPRIMENTO.     POSSIBILIDADE,    NO     CASO     CONCRETO.
DECISAO  AGRAV:ADA  REFORMADA.  IItante  da vet.ossimilhan?a  da
alegaeao de que a r6 est6 a alimentar os pombos, causando sujeira ao
condominio e risco a safide de todos, bern como do fundado receio de
dano  iri.epar6vel  e  de  diftctl  reparapao,  uma  vez  que  as fazes  dos
pombos,  como  6  de  conhectmento  geral,  trasrwitem  doen?as,  de  se
reformer   a   dectsdo   agrowada  para  deferir   a  tutela  antectpada
rpeE8oevri]ridDa6ffobRPDeE8[8fiomrf8}Ndo±8ifeTP]ec[Z.t%gcrua#ri:]ennstt°;uAmfn%VN°o

7oo545oo533, D6ctma S6tima Camara Cfuel, Tribunal de Justiea do
RS, Relator: Liege Pu:ricelli Pines, Julgado em o7/o5/2ol3)
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(TJ-RS -AI:  7oo545oo533 RS, Relator:  I,iege Purieelti Pines, Data de
Julgamento..   o7/o5/2ol3,  D6ctma  S6tima  Camara  Civel,  Data  de

Pubticap6o: Di6rio da Justiea do cia 2o/o5/2oi3)

F6"us Centrais
F6ru:in do Juinado Especial Civet Central (Vergueiro)
2a Vara do Julzado Especial Civel

Jufz0 DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CivEL ANEX0 FAAP
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNA CARRAFA BESSA LEVIS
ESCRIVA(O) JUDICIAL CRISTIANE NAIAIE
EDITAI DE INTIMAqfio DE ADVOGADOS

REIACAO N° ol81/2ol4
Processo   2ol52og-39.2ol4.8.26.ool6   -   Procedimento   do   Juizado
Especial Civel -Obriga?do de Fazer / Nao Fazer -AndTea
Volpe - CONDOMfNIO EDIFf CIO KENNEDY - - Vieente Amato Neto -
SENTENqA Processo n° : 2ol52og-39.2ol4.8.26.ool6 Classe -Assunto
Procedimento do Julzado Especial Cfuel - Obrigap6o de Fazer  /  Nao
Fazer Requerente : Andrea Volpe
Requerido:  CONDOMfNIO  EDIFfcIO  KENNEDY  e  outro  Julz(a)  de
Direito:    Dr.(a).    Bruna    Carrafa    Bessa    Lewis    Vistos.    Relat6rio
dispensado,  na forma  do  art.  38,  da  lei  9.ogg/95.  dectdo  Rejeito  a
prelininar    de   incompetencia   absoluta   do   Jufao    alegada   pelo
Condom{nio   r6u   em   audiencta,   uma   vez   que   6   desnecessdria   a
prodapao  do  proua  perictal  para  o  deslinde  do feito,  bastando  as
provas  at6  entao  produzidas.  Alega  a  autora  que  reside  no  oitavo
andar do condominio r6u, em apartamento imediatc[mente superior ao
do   corr6u  Vlcente,   que   reside   no   s6timo   andar.   Ocorre   que   h6
aproximadamente tres anos este vizinho passou a alimentar aces nao
dom6sticas, princtpalmente pombos , disponibilizando os altmentos em
sua varanda e causando a autora urn transtorno di6rio, pots as aues
passaram a dofecar em seu terraeo. A demandante tentou soluctonar o
problema diretamente com o condominio e com o referido uizinho, sem
axito.   Relata   a   requerente   que,   diante   das   u6rias   reclc[map6es
form:uladas,  a  sindiea  comprometeu-se  a multar  o  corr6u, fato  que
inicialmente declarou ter fieito, mas que depots negou. Ante a in6rcia do
condoTrihio na solu§ao  da questao, pretende  a autora seja o  corr6u
Vicente condenado na obriga?do de fazer cessar a pr6tica questionada,
bern como condenado a restituir os danos materials e morals sofridos
pela  outora.  Pretende,  tamb6m,  a  condenacao  do  condominio  r6u  a
ex{bir  todas  as  multas  aplicadas  aos  cond6minos no  periodo,  assin
como  a pagar  a  autora inderiza§do por  danos  materials  e morals,
al6m de ser obrigado a adentrar no im6vel do corr6u para fiscalizar a
situa?ao.  Como  proua  de  sua  alega?ao,  a  autora juntou  aos  autos
fotografias do parapeito da varanda do corr6u cas. 26/33), nas quads 6
possivel  observar vdrios  alinentos  espalhados  no local,  assim  como
diversas  aces. A autora tamb6m anexou fotografias  da sujeira feita
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pelas  aces  em  sua varanda (fls.  34/4o). A autora juntou aos  ou±os
c6pia  da convengdo  do  condominio,  a qual prev6  as  obriga§6es  dos
conderrinos, entre as quais a de nao manter nas respectivas unidades
aut6nomas qualsquer substancias ou objetos que causem inc6modo aos
cond6nrinos (artigo 50, fls. 55). Nesta mesma co"en€ao, ueriftca-se a
preuisao de aplica?ao de malta ao cond6mino que infringir as regras
da  convengao  e  do  regulc[mento  interno, respondendo  este  inclusive
pelos atos de seus fiaTwiliares ou dependentes, prepostos e empregados
(art. 22, al{nea "8" fls. 63). As diversas reclama?6es formuladas pela
autora levaram o condominio a dispondbilizar aviso aos cond6minos,
orientando-os a respeito da alinentapfio de pdssaros e  solieitando a
cessaeao desta ati.vidade, visto que atral pombos que trazem riscos a
safide  Ols.  67).  As  fls.  68/7o  est6o  juntadas  fotografias  de  areas
coTmms  do  edificto,  nas  quals  6  posstvel verificar  dejetos  de  cl:ves  e
alimentos caldos ao chdo. A demandante tamb6m relata e comprova
que o condom{nio r6u foi advertido por uma escola vizinha, em rcHao
da queda de v6rios objetos e detritos (bitucas de cigarTo, sal grosso,
Trilho, semente de girassol, graos de arroz e fetj&o, casca de frutas e
outros) em seu terreno, no mss de nouembro de 2ol2 0ts. 71/72). Em
razao    destes   fatos,    o    condominio    convocou   assembl6ia    geral
extraordindria (fls. 73). A reclc[ma?ao da autora tc[mb6m foi objeto de
discuss fro em AGO realizada em 18/o8/2ol3 Uls. 86/gl). A requerente
fez juntar  aos autos, ainda, uma carta de advert6ncta eTtviada pelo
condominio ao corr6u Vlcente, em razao da alimentapao de pdssaros
na  sacada,  levando  a  queda  de  alimento  no  parapeito  de  outras
unidades e atraindo diuersos pombos para o local cas.75). Demonstra a
demandante, outrossim, que cobrou providenctas  do  condominio r6u
em diuersas oportunidades cas. 74, 76, 81/82 e 94), sempre registrando
o inc6modo sofrido em decorr6ncta da vistta?do de pdssaros atrofdos
pelos alinentc;s disporibilizados no apartc[medo do i6u Vicente. As fls.
77  a  autora  juntou  c6pia  da  rrndta  que  teria  sido  aplieada  pelo
condominio  ao  requerido  Vlcente,  em  razao  da  pr&tiea  dos  atos
contestados nessa demanda. Outrossim, o condominio r6u respondeu a
notiftca¢ao enviada pela outora, informcmdo que o corr6u Vlcente fora
rrmltado pela pr6tica do ato reclamado pela autora, conforme se ve as
fls. 95/98. A autora tamb6m enviou telegrama ao r6u Vlcente, em malo
de 2ol3, por meio do qual apela ao born senso do requerido, e registra
o dissabor enfreutado dic[riamente ao ter que lavar a sacada de seu
c[partcmerito todas as mc[Jthds, a fim de I:ivr6-la dos  aHmentos e dos
excrementos produzidos pelos pdssaros advindos do  apartc[mento do
cot.r6u (fls. 78/7g). Por ocasiao de mats uma cobran§a feita pela outora
ao condorririo r6u, a sindica informou que nfio multaria a unidade 71,
entendendo  que  os falos  encerram urn problema pc[ndcular  entre  a
c[utora e o corr6u Vicente (fls. 99). A demandante forrndizou, tamb6m,
reclamaq6es   a   uig{lancta   sarrit6ria,   conforme   se   u6   dos   vdrios
protocolos   anotados   ds  fls.   1o2/1o4.   Ademals,  juntou   aos   autos
pesquisa que fez na internet sobre os perigos trazidos pelos pombos,
espectalmente   a   "doenqa   do   pombo"   (criptococose),   esp6cie   de
mehingite letal que atinge o sistema nervoso (fls. log/113). Dentre os
documeiTlos juntados, est6 uma pesqulsa feita no stte do Minist6rio da
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Safide, por meio do qual 6 poss{uel verificar que os pombos transmitem
vdrias  doengas  graves, que podem levar a morte  ou debcar  sequela,
orientando  esse mesmo Minist6rio  a ado€ao  de  diversas medidas  de
controle,   dentre   elas,  nunca   alimentar   os   pombos   cas.   157/158).
Comprova a demandante, ainda, as despesas que teue de suportar com
a instala?ao de fios met61icos para euitar que as aves adentrassem em
seu terra?o, juntando, tcmb6m, comprovante de pagamento de servi?o
de limpeza e reconstruedo do mdrmore (fls. 114/117). Ap6s a iricial, a
outora manifestou-se as fls.  118/119, acrescentando que foi impedida
de  ter  acesso  a  pasta  de  multas  aplicadas  pelo  condomirio.  Em
segulda,  as fls.  155/156  a  c[utora  emendou  a irictal,  acrescentando
pedido de condenaqfro do condoTrinio a ingressar na resid6nci.a do r6u
Vicente qucmdo necessdrio e solicttado pela autora, para aueriguar a
pr6tiea  de  coloca?ao  de  alimentos  para  aves,  devendo  mult6-lo  na
fiorma  de   convengao   condominial.   Em   audi6nci.a   de  instrngao,   a
demandante juntou aos c[utos fotografias datadas de mdio do corrente,
nas  qudis  6  possivel  verificar  alimentos  dispostos  na  uaranda  ch
retratada, e vdrios pombos alinentando-se naquele local Ols. i7o/171).
Em deifesa, o condom{rio r6u alega sua tlegitinidade passiva, tese que
deue  desde jd  ser  rechaquda,  pois  a  outora inputa  ao  demcnd.ado
in6rcta   quanto   a   obriga?ao   de   fiscalizar   o   cumprimento   das
disposie6es do regulamento interno. Se a obriga€ao de inderizar existe
ou nfro 6 questao de m6rito, deuendo com ele set cmalisada. No m6rito,
sustenta o condominio que adotou todas as provid6nctas que lhe cabia,
notiftcando o corr6u VI.cente a respeito da reclamapao da outora. Ad:uz,
alnda, que o cond6mino do 6° andar ITunca reclamou dos fatos, e essa
pr6tiea   reclamada   pela   autora   nunca   atingiu   areas   comuns   do
condoiririo r6u. Refu±a, tc[mb6m, o pedido de dano material, argttinde
que  estdo  baseados  em dooumenlos  produzidos  de forma unilateral,
argdindo,  ainda, inexist6ncta  de  dano  moral.  Por  sua vez,  o  corr6u
Vlcente   ofertou   a   dofesa   de  fls.   181/195,   tamb6m   alegcmdo   sua
ilegitiwidade  passiva,  a  qual,  do  mesmo  modo,  deve  ser  Ofastada.
Sustenta  o  r6u Vicente  que nunca  altmentou pombos  e  que  por isso
seria parte ileg{tima. Como  se ve, essa alega?ao  encerra mat6ria de
m6rito, de modo que fica rejeitada essa prelinrinar. Quanto ao m6rito
da  demanda,  o  corr6u  alega  que  a  autora  nao  se  desincumbiu  de
provar  que  as fotografias  por  eta  anexadas  retratc[m  a  sacada  do
corr6u  Vieerite,  negando  que  alimerite  aves  nao  domestieadas.  0
demandado  tamb6m  sustenta  que  os fungos  causadores  de  doeneas
tamb6m podem ser  atrc[idos para as fazes  de  qualquer ave, e  que  a
pr6pria autora possui c[ve em seu apartc[mento. A|]onta, c[inda, o fato
de que a zoonose esteue no local e  orientou a curtora a mudar-se de
balrro, j6  que  a  local  onde  reside  6  habitado  por  muitas  aves.  No
tocante  ao  pedido  de  indewiza?fro  por  danos  morals  e  materic[is,  o
corr6u Vicente  sustenta  a  inocorrencia  de  dano  extrapatrimorial,  e
aduz que nao h6 prova da rela€ao entre as despesas apresentadas pela
autora e os fatos tratados na demanda, apontando, ainda, que o email
de   fls.   117   retrata   or?c[mento   para   obra   a   ser   exeoulada   em
apartamento na Alameda Franca. Finalmente, ofertou o corr6u Vieente
Amato  pedido  contraposto,  requerendo  a  condena?ao  da  autora  ao

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP:   12.327-901   -TEL.:  (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA MUNICIPAL DH JACARHf - SP
1`''

pALAclo DA LIBERDADE                                     7D

Proieto de Lei -Altera a Lei n° 5.538/2011, de 24/02/2011] que Droibe a alimentacao
de Dombos soltos no MunjciDio. -Fls.12

pagamento de indeITinapfro por danos morais, por ter feito deninctas
contra  o  r6u  sem  lastro  probat6rio  e  por  ter  se  dirigido  de forma
deselegante  ao  corr6u.  Em  audi6ncia  de  instrapao,  os  patronos  dos
r6us aditarc[m as defesas, marifestando~se em relapdo ao aditamento a
inieial apresentado pela autora. A patrona da outora, por  sua vez,
impugnou o pedido  contraposto  ofertado. Em depoimento pessoal, a
autora afirma que em uma conuersa pessoal com o r6u Vlcente, soube
que  quem  coloca os  alimentos  na  uaranda  6  o  seu ftlho,  mos  o  r6u
assumiu o compromisso de que a conduta em questao cessaria, o que
nao ocorreu. Aduziu, tamb6m, que ligou muitas uezes para a zoonose, a
qual foi no pr6dio apenas uma uez, limitando-se a sugerir que a autora
mudasse de im6uel. A autora esclareceu que o sexto andar n6o vivencta
o mesmo problema, pots a varanda possul tela, em razao de naquele
apartamento residirem crian§as. Em depoinento pessoal, o r6u negou
a conduta a ele imputada, alegando que TTunca colocou alimentos na
varanda de seu apartamento, assim como nunca vin seu frlho fazer tal
cofsa. AftTmou que o fuho mora com ele e gosta multo de c[rimc[is, mos
informou,  tamb6m,  que  questionou  seu frlho  e  o  mesmo  negou  tal
pr6tica. Ocorre que, perguntado se reconhece as fotografias junladas
nos  autos  como  da varanda de  sua  casa, recusou-se  a responder.  0
preposto do condominio confirmou que ds uezes cat quirela nas areas
comuns do condomirio, mas nao sabe se 6 proveriente do apartamento
do r6u, salientando que ningu6m mats reclamou a respeito disso, senao
a  autora.  0  informante  Humberto  declarou  que  as fotografias  dos
autos   parecem   do   condo"inio   r6u,   confirmando   ter   recebido
reclama§6es da c[utora a respeito dos fatos, sendo a primeira h6 mats
de urn ano. Trabalha no condomirio h6 mc[is de 15 cmos e nunca viu o
r6u Vicente alinentar pdssaros, confir'mando, alnda, que a autora j6
teve  p6ssaros   em   seu  apartamento.  Nao   recebeu  reclama?6es   a
respeito  desses fatos  de  nenhum  outro  cond6mino.  Este  informante
tc[mb6m conft:rmou que a escola vizinha reclamou de sujeiras vindas do
condoTrinio, tendo ele se dirigido at6 o local e confirmado que procedia
a reclama?fro. 0 depoente Anl6rio H6lio, por sua vez, 6 fu:ncton6rio do
condomirio e h6 muitos anos culda do jardim do corr6u Vieente. Nessa
condi€ao, declarou que h6 muito tempo viu alimentos para pdssaros
colocados na sacada do c[partamento do corr6u. No entanto, fiaz o5 ou
o6 meses que nao ve tal pr6tiea. Aduz que tern conhectmento de que a
autora teve aves em seu apartamento, e que nunca viu o r6u Vlcente
alimentar  pdssaros  e  nenhum  outro  cond6mino  reclamou  a  esse
respeito. Por fim, ouviu-se o veterindrio dos ar[indis do apartamento
do corr6u Vlcente, o qual declarou que possui anrizade com o ftlho do
r6u e  vat  ao  local umas  o3  uezes  por  semana.  Declarou  que j6 viu
algumas  vezes  pombos  no local, mas  entende  que  sao  atraldos pelo
alpiste que cdi da galola de periquitos australianos que fica na sala.
Nega que tenha visto alimentos para pombos no peitoril da sacada do
r6u Vicente. Confirmou que o filho do outor j6 colocou mc[mdo para
Sahi6 na uarcmda, mas que pombos  comem farindeeos e nao frutas.
Declarou  entender  que  se  as  pombas  vao  para  o  apartamento  da
autora, 6 porque 16 deve ter alimentos tamb6m e informou que as fazes
dos pombos podem transmitir doeneas, por atrairem bact6rias , fungos ,
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virus e protozodrios, onde estes se reproduzem. Aduz que 6 necessdrio
urn tempo  para  que  as fazes  se  tornem  infectanles,  no  mirimo  48
horas.  Obseruou que  a transiTrissao  depende  da ingestao  ou contato
com mucosa, ou aspira?do do p6 das fazes, no momento da remo§ao.
Essa a prova dos ci:utos. Ab initio, obseroo que os pedidos form:ulados
contra  o  condom{rio  r6u  devem  ser  afdstados.  Descabe  condenar  o
condominio r6u a ingressar na unidade aut6noma no corr6u Vieente,
par.a  inspe?ao,  uma  vez  que  a  previsao  do  art.  50,  alinea  "J"  da
conven?ao de condoTririo justifica-se apenas para as hip6teses que se
relactonem com a estrutura do ediftcto, sua segurc[nga e soltdez, nao
sendo essa a hip6tese dos c[utos. Essa conduta deue set mesmo apllcada
para hip6teses excepcionais, j6 que implica na violapao da privaeidade
do cond6wino. Ndo se verifica utiltdade no pedido de condena?ao do
condoindrio a apresentar nos autos todas as multas jd aplieadas aos
cond6minos no periodo que aponta, j6 que o condominio r6u confessa
que  nao  aplieou  rrul±a  ao  corr6u  Vieente.  A  dofesa  ofertada  pelo
condoTriTrio  informa  que  o  corr6u  Vlcente  foi  apenas  notificado  a
respeito  da rectc[maqdo formdizada pela autora.  Deste modo,  se  de
fato nao foi apticada Trulta, nfio h6 necessidade ou utiltdade no pedido
da autora neste partieular.. Ausente, pots, o interesse de agir relativo
ao pedido  em questao, de modo  que nao  sera sequer  conhecido, nos
termos do artigo 267, VI, filtima parte, do C6digo de Processo avil. No
tocante  ao  pedido  de  condenapao  do  condoiriTrio  ao  pagameuto  de
inderiza€ao  por  danos  materiais,  nao  ha  como  ser  aco{hido.  Por
primeiro, obseruo que as despesas com o envio de cartas e notificae6es
devem ser mesmo  suportadas pela autora, pots  encerTam o  Onus  do
exerc{cio  de  urn  direito  que  a  autora  entende  possulr,  enquanto
moradora  do  condominio,  o  mesmo  se  aplicando  ao  custo  com  a
revela§do  das fotografias juntadas.  Os  demals  valores  pela  oulora
despendidos  decorrem  diretamente  de  conduta  imputada  ao  corr6u
Vicente  (instala?ao  de  fios  metaticos,  linpeza  e  reconstituiedo  de
mdrmore), nao havendo justo motiuo para que o condominio tenha que
arcar   com   tats   despesas.  Ali6s,   ainda   que   o   condominio   tivesse
aplieado multa ao corr6u Vlcente, nao h6 como se aftrmar que, nesta
hip6tese,  a  conduta  de  alimentar pombos  cessaria, pelo  que nao h6
mesmo  como  imputar  ao  condominio  r6u  a  responsabiltdade  pelas
despesas relc[rfuas ao ato reel.c[mado em st. Observo que ndo h6 proua
de qualquer apao ou orrissao do Condominio r6u que tenha causado a
autora  lesao  inaterial.  A  prova  dos  autos  nos   evidencia  que  o
condominio   r6u  nao  ficou  de   todo   inei.te   em  relaeao   aos  fatos
reclamados  pela  autora,  pots  disponibtlizou  aviso  aos  cond6minos,
orientando-os a respeito da alinenta¢ao  de pdssaros  e solicttando a
cessa€do  desta  atividade  cas.  67),  assin  como  advertiu  o  corr6u
Vlcente, em razao da alimenta?ao de pdssaros na sacada Uls.75). Os
dooumentos anexados pela pr6pria autor.a demonstram que ela nunca
foi  ignorada  pelo   condominio,  embora  as  providenctas   adotadas
P9°9S)S.aEJnv%#d°atdeer#ed#bs:#aatgernahda°aeaeufoerc#%=bffd=.n7o4Hc7i6a'd9e5/q9u6eeo

condorhihio havia aplicado multa ao corr6u Vicente e posteriormente
recuou quanto  a  essa post?ao  cas.  9g),  esse fato,  a nosso ver,  nao  6
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causa   suficierite   para   gerar   a   outora   sofrimerito   incomum   que
justifique  o  reconhecinento  de  dano  moral.  Na  realidade,  toda  a
odiss6ia vivida pela autora decorre de ato que deve ser imputado ao
corr6u Vlcente,  e n6o  ao condominio, pelo  que  tamb6m  o pedido  de
indenizapdo  por  danos  moral.s formulado  contra  o  condominio  r6u
improcede.  Resta, pots, analisar  o pleito  promouido  contra o  corr6u
Vicente. 0 r6u nega a pr6tiea objurgada pela demandante, aduzindo,
inclusive,  que nao  6 possivel Oferir  com  seguran€a se  as fotograftas
juntadas sao mesmo do peitoril de sua varanda. Ocorre que todos os
elementos  de  prova  reunidos  nos  autos,  e  j6  relactonados  actma,
perwitem conclulr que a sacada retratada nas fotografias 6 mesmo do
apartamento  do  corr6u  Vieente  Amato.  De  h6  multo  vein  a  autora
reclamando  da pr6tiea levada  a  Ofeito  senao  pelo  r6u Vlcente,  por
algu6m do interior de seu im6vel, ao disponibilizar comida para aves
no parapeito da varanda, atrc[indo pombos para o local, que cousam
sujeira na sacada do apartc[meTito da autora. H6 nos autos inirmeras
reclama€6es   formdizadas   pela   autora,    direcionadas    tanto    ao
condonthrio, quaiito ao corr6u Vlcente, relativas aos fatos tratados nos
autos.   H6   prova   de   que   o   assunto   foi,   inchisive,   levado   ao
conhectmento  dos  demcris  moradores  em  assembl6ia  condominial.  0
cond6rrino  em  questao foi  advertido  pelo  condominio  a  respeito  da
reclamapao formalizada pela autora. At6 mesmo a vigilancia saritdria
tomou conhectmento  dos fiatos  c[pontados pela  demandante, embora
lamentcwelmente nada tenha feito a respeito. Os elementos probat6rios
contidos  nos  autos  dao  conta  de  que  a  autora  convive  com  esse
problema,  pelo  menos,  desde  o  mes  de  oufubro  de  2oi2  01s.  67).
Outrossim, extrdi-se dos autos que a demandante tentou todos os meios
disporiveis para a resolngao do problema, antes de mover a presente
a?ao, o que s6 fez ap6s quase o2 anos uivenciando a siniaefro relatada.
Nao  h6,  pots,  uma  irndca  razao  que  I.eve  esse  Juizo  a  crer  que  as
fotografias anexadas aos autos nao sao da varanda do apartamento
do r6u Vi.cente. Alids, vale aqui registrar que o r6u Vicente negou-se
expressamente a responder a pergunta fiorr"lada por ocasiao de seu
depoirnento  pessoal,  sobre  se  reconhece  as fotografias juntadas  nos
autos como da varanda de sua casa, sil6ncto que pesa em seu desfavor.
Acresce-se a isso a declara?ao do depoente Humberto, que reconheceu
similttude   enti.e  o  peitoril  de   sacada  registrado  nas  fotograftas
juntadas pela autora e as sacadas do pr6dio em que residem as partes.
Ademais, esse mesmo depoente confirmou ter recebi.do reclamap6es da
autora a respeito  dos jatos h6 mats de urn ano. Do mesmo modo, o
depoente    Ant6nio    H6Ito,    na    condi?ao    de   jardineiro    do    r6u
Vlcente,confirmou que  ha muito  tempo  uiu alimentos  para p6ssaros
colocados na sacada do apartamento do corr6u, embora nao ueja tat
conduta ha o5 ou o6 meses. 0 pr6prio ueterin&rio ouvido confirmou
que o filho do autor j6 disp6s mamao para sabi6 na sacada, embora ele
tenha dealarado que pombas  em regra ndo  se  alinentam de frutas.
Nfio 6 o que se ve, contudo, nas fotografias de fls. 26/27. Nhs resta
drivida, pots,  de  que na  sacada  do  apartamento  do  r6u Vlcente  sao
disporibittzados  alinentos  para  aves,  e  que  tal  conduta  atral  urn
grande nfimero de pombos para o local. Ao contr6rio do que alega a
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dofesa do requerido, as provas  contidas no feito  sfio robustas  e nao
permitem conclusdo outra, senao a de que a autora tern raz6o em sua
reclamaeao.  As  fotografias  de  fls.  36/4o  comprouc[m  uma  enorme
quantidade de fezes de c[ves depositadas na sacada do apartamento da
demandante. Nao se ve como Ofastar a conclusao de que tat dissabor
decorre do fa±o de que as pombas sao atraldas ao local pela pr6tica do
apartamento    do    cor.r6u   Vlcente,    em    disporibilizar    para    elas
alinentapao na sacada. Nao 6 mininamente crivel a versdo defensiva
do r6u Vlcente, no sentido de que a autora teria aces em sua casa, e
isso seria a causa da atra?ao das pombas a sua sacada. Ora, v6-se dos
autos que alimeutos sao colocados na sacada imediatc[mente abalxo do
apartamenlo da outoTa, a diaposiqao das aces nao dom6sticas. Essa,
por 16gica elementar, 6 a causa primeira da atraqao das pombas ao
local.  Da  mesma forma,  o fato  de  ser  a regiao  propicta para  owes
apenas   agrava   a   reprovabiltdade   da   conduta   perpetrada   no
apartamento do r6u Vieente, pots a colocaedo de alimentos na sacada,
como 6 6bvio, ira atralr urn grande ndmero de aces que vivem no local.
Observo,  alnda,  que  o  fato  de  ser  o  r6u  m6dico  espectalizado  em
infectologia, como ressaltado nas alegap6es finals, nao o fouorece, seja
porque  a prova  dos  c[utos  6 inafastfroel,  seja porque,  como  se  pods
ex±rcdr da instrapao, quem realiza tal conduta 6 seu frlho, o qual gosta
muito de aninals, como se viu. Demonstrada a pr6tica de alimentar
aves  nao  dom6sticas  na  sacada  do  apartamento  do  corr6u Vlceiite,
resta a cm6ttse acerca de ser tal conduta c[pta a gerar danos a autora.
Neste  particular, noto  que  o pr6prio  ueterin6rio  trazido pelo  corr6u
Vieente  confirma  que  as  fezes  dos  pdssaros  e  pombas  podem  ser
infectantes, desde que deixadas no local pot certo tempo, e desde que
hod a  contato  por  boca,  mucosa  ou  aspira€ao,  que  pode  ocorrer  no
momento da linpeza. De toda forma, esse fato 6 mesmo fato not6rio,
pots  6  de  conhecinento  ptrblico  geral que  as fiezes de pombas podem
transmitir doeneas , sendo desaconselhdvel que sejam alimentadas pela
popula?ao. Destaco, por oportuno, as pesquisas juntadas pela autora
sobre o  assunto, pot meio  das  quads se verificc[m os perigos  trazidos
pelos  pombos,  espectalmente  a  "doen€a  do  pombo"  (criptococose),
esp6cte de meringite letal que atinge o sistema nervoso (fls. 1o3/113),
assim como as informap6es disporiveis no site do Mini.st6rio da Schde,
por meio do qual 6 possivel veriftcar que os pombos transmitem vdrias
doengas  graues,  que  podem  levar  a  morte  ou  deinar  sequela.  Esse
mesmo Minist6rio orienta a ado?ao de diversas medidas de canlrole,
dentre elas, nunca alinentar os pombos Ols. 157/158). Em julgamento
de  apela€ao  civel cuja causa tangencta a mat6ria desta demanda, o
Eminente Desembargador Caetano Lagrasta registrou que as pombas
podem se tornar "pragas urbanas", vez que se proitferam factlmente, e
dar comida a eles torna-se urn grande erro pots al6m de conceiTlrar urn
grande ntimero  de  cwes, a presen§a destes arimdis pode  colocar em
risco  a  safide  ptrblica,  em virtude  dos  parasitas  existentes  nos  seus
exerementos. Registrou o Julgador, ainda, que as fezes dessas ci:ves sao
6cidas   e   podem  causar   danos  matericris,  al6m  de  v6rios   outros
problemas. No caso dos autos, a outora coTnprova que a atraeao destas
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pombas  ao  apartamento  do  r6u  I.eva  a  indesej6vel  visita?6o  destes
animals a sua pr6pria varanda, no andar imediatamente superior, e
essas vi.sitas vein aeompanhadas de restos de attmentos trazidos pelas
aues  e excrementos  que  elas acabam por deixar no  local. A pr6tica,
portanto, 6  euidentemente  desaconselhdvel, indesej6uel e  conden6vel,
deuendo mesmo o r6u ser condenado na obrigapao de fazer consistente
em fazer cessar tat pr6tica em seu apartamento. Nao h6 dtivida de que
deue ser imensamente desagradivel ser obrigada a, diariamente, lavar
uma grande quantidade de fazes de pombas de  sua pr6pria sacada,
porque   a   vizinhan?a   do   apartamento   iTiferior   nao   se   importa
mininamente com os profuizos causados a terceiros, em razao de sua
pT6tiea.  Se  a  autora  nao  linpar  as  fazes,  os  agentes  infectan±es
proliferar-se-ao,  colocando  em  risco  a  sua  pr6pria  vida.  Ora,  q-ITinJu6m  6  dado  obrigar  os  outros  a  viuerem  em meio  a  sujeira.  A

autora 6 inposta a desagraddvel obriga?ao de linpar fezes e dejetos de
pombos  diariamente,  ha  mats  de  o2  anos,  o  que,  na  opiriao  dessa
julgadora, 6 causa mcris do que sufictente para que seja reconhectdo o
dano   moral   pleiteado.   Quanto   ao   Valor   da   indenria?ao,   o   seu
arbitramento deve se revelar suficiente para atenua§6o os transtornos
sofridos  pelo  lesado,  e,  ainda,  preverir  novas  condutas  da  mesma
natureza. Reputa-se, contudo, que a indewiza?ao pleiteada 6 elevada,
valendo lembrar que o Judieidrio deue evitar a banalizagao dos danos
morals.  Portanto,  entendo  razo6vel  que  o  r6u  seja  condenado  a
reparar   os   danos   morals   so!frodos   pela   autora   no   importe   de
R$5.ooo,oo, como tutela jurisdictonal sc[tiofat6ria e razo&vel, segundo
os  crit6rios  de  equldade  e justiqu  estatuldos  pelo  artigo  6°  da  Lei
9ogg/95. No que tange ao dano material, contudo, acol:he-se apenas o
pedido  relativo   ds   despesas   com   a  colocapao   dos  fios   metfrlicos
(R$42o,oo -fos.116), que foram uma tentativa da autoTa de se ver livre
da  visita?ao  de  pombos,  conforme   orientaq6o  ds  fls.   1o6,  t6pico"Preuen§ao". A despesa relativa ao polinento de mdrmores nao sera
acothida,  pots  o  orqumento  de  fls.  117 foi  encc[miwhado  para  uma
pessoa  de  nome  Bernardete,  para  serwiap  a  ser  realizado  em  urn
apartamento  na  alameda franca,  como  destacado  pela  defesa, nfro
sendo,  pot.tarito,  o  im6vel  da  autora.  As  demcris  despesas jd foram
Ofastadas  actma.  Por  ftm,  o  pedido  coTitraposto  deve  ser  julgado
improcedente, pots a curtora c[penas exerceu o direito de apao previsto
na  Constituieao,  a fim  de  fazer  valer  urn  direito  seu  que,  alids,  6
reconhectdo  neste  feito.  Ndo  ha  prova,  ademals,  de  a  autora  ter
tratado  o  corr6u Vicente  de  maneira  deslegante.  Pelo  contr6ri.o.  As
correspondencias  enuiadas  pela autora aos  corr6us  revela  que  eta 6
pessoa edueada e cortes. Diante do exposto, JULG0 PARCIALMENTE
PROCEDENTE a a?ao, par.a o fim de condenar o r6u VICENTE AMAIO
NETO:  1) na obriga?ao de fazer consistente em fazer cessar a prdtica
de alinentar aves nao domestieadas (inclusive pombos) na sacada de
seu apartamento, sob pena de multa no Valor de R$5oo,oo por nouo
ato indevido que venha a ser comprouado nos autos; 2) ao pagamento
de R$42o,oo, que dever6 set corrigido pela Tabela Prdtica do Tribunal
de   Justi¢a   desde   o   desembolso   (marap   de   2ol4),   at6   o   Ofetivo
pagamento, aeresctda de jui.os de mora de 1% a partir da cita?fro;  3)
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ao  pagamento  de  R$5.ooo,oo,  a  t{tulo  de  inderiza§ao  por  danos
morals, que deuer6 ser atueitzado monetariamente pela Tabela Pr6tica
do Tribunal de Justi§a, desde a publicapao desta senlen§a at6 o efetivo
pagamento,  com juros  de  1%  ao  m6s  a  partir  da  cita€ao.  Deixo  de
condenar  qualquer  uma  dos  partes  nas  custas  processuais  e  nos
honordrios advocatieios, ante o que disp6e o art. 55, da lei 9.ogg/95. 0
valor  do  preparo,  na  hip6tese  de  reourso,  6  R$   253,2o,  devendo
tamb6m  ser  recolhido  o Valor  das  despesas  com porte  de  remessa  e
retorno, no montante de  R$  32,7o por volume de autos.  P.R.I.C. Sao
Paulo,  .  Juiza  de  Direito  -  ADV:  ANTONIO  JOSH  ESPINOSA  (OAB
863oo/SP),    RODRIGO    CARDOSO    BIAZIOLI    (OAR    237165/SP),
FERNANDO   AUGUSTO   ESPINOSA   (OAR   2o8373/SP),   RODRIGO
SII,VA    FERREIRA    (OAB    z222997/SP),    SONIA    MARIA    CONTE
ESPINOSA (OAB 1370o5/SP)

Assim  exposto,  e  considerando  que  os  pombos  se  espalham

cada   vez   mais   por   nosso   Municipio,   e   que   defendemos   a   aprovagao   da   presente

propositura.

Colocamo-nos  a  disposigao  dos  ilustres  colegas  para  eventuais

esclarecimentos     e,     transmitindo     nossas     respeitosas     saudae6es,     antecipadamente

agradecemos a atengao dispensada.

Camara Municipal de Jacarei, 31  de agosto de 2018.

Vereador - PSD
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LEI    N°    5.538/2011

Proibe a alimenta?ao de pombos soltos no Municl`pio.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRiBuieoEs QUE  LHE SAO cONFERiDAs  POR  LEI,  FAI

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°      Fica   proibido   alimentar   pombos   soltos   em   vias,

pragas,  predios e demais locais publicos no Municipio de Jacarei.

Art. 2°  A Administragao Municipal,  por meio do Departamento

de  Vigilancia  a  Satlde  e  da  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  fica  autorizada  a  definir  ae6es

visando ao cumprimento do referido no artigo anterior.

Paragrafo tlnico.   Regulamento a ser baixado por decreto do

Executivo disciplinara competencias e a forma de fiscalizagao.

Art.   3°       Fica   o   Poder   Executivo   autorizado   a   celebrar

parceiras  e  convenios  com  entidades   publicas  ou   privadas,   com  vistas  ao  controle  de

animais sinantr6picos.

Art. 4°  0 descumprimento desta lei sera considerado infraeao

ambiental de risco a satlde.

Art. 5°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl, 24 DE  FEVEREIRO  DE 2011.

HAMILTON RIBEIRO IVIOTA

Prefeito Municipal
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