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Justiça ambiental e a necessidade de realização de políticas 
públicas de destinação digna aos animais abandonados em apoio 

ao trabalho das Organizações Não Governamentais 

Patricia dos Santos Conde1 

Resumo: A Constituição Federal garante a todos o direito ao ambiente equilibrado, que 
envolve também o equilíbrio entre a fauna doméstica e o ambiente urbano. Assim, a atuação 
das Organizações Não Governamentais que acolhem e destinam os animais de rua 
representa instrumento de promoção do direito à cidade e de justiça ambiental, contudo, 
encontra obstáculos na ausência de cooperação estatal na realização de políticas públicas 
que ampare sua atuação, o que prejudica sua atividade e pode gerar danos a terceiros. 
Desta forma, é dever do Estado, especialmente do Município, promover políticas públicas 
voltadas à solução da questão dos animais abandonados nas vias urbanas. 
 
Palavras-chave: animais domésticos de rua; organizações não governamentais; direito ao 
ambiente equilibrado; políticas públicas. 
 
Abstract: The Federal Constitution guarantees everyone the right to a balanced 
environment, which involves, among other things, the balance between domestic fauna and 
the urban environment. In this context, the activities of non-governmental organizations that 
host and destine street animals represent an instrument to promote the right to the city and 
environmental justice, however, it encounters obstacles in the absence of state cooperation 
in the implementation of public policies that give shelter to its activity, what impairs their 
activity and may brings damages to third parties. Thus, it is the duty of the State, especially 
the Municipality, to promote public policies aimed at solving the issue of abandoned animals 
on urban roads.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Estado Social de Direito prevê direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas, 

sendo que alguns exigem prestações positivas do Estado. Dentre estes direitos, está o 

direito fundamental ao ambiente equilibrado, previsto pelo artigo 225 da Constituição 

Federal, que visa preservar a dignidade da vida humana, concebendo que o ser humano 

interage e depende da natureza e de seu equilíbrio para sobreviver. 

                                                 
1  Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), pós-graduanda em 
Direito Civil e Processo Civil na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e em Direito 
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O ambiente urbano e o natural muitas vezes se misturam, como é o caso da existência de 

fauna doméstica no contexto da vida nas cidades. Desta forma, a proteção constitucional ao 

ambiente envolve a questão dos animais domésticos que vivem nas ruas das cidades, que 

podem causar danos à saúde e à segurança da população e provocar injustiça ambiental. 

Considerando que a proteção da dignidade da pessoa humana e a preservação ambiental 

são objetivos do Estado, cabe ao Poder Público adotar as medidas necessárias à 

consecução de tais objetivos, especialmente através de políticas públicas. Neste contexto, a 

atuação das Organizações Não Governamentais de proteção aos animais abandonados 

representa manifesto exercício do direito à cidade e cumprimento do dever coletivo de 

conservação ambiental, contudo, não raramente sua atividade não encontra amparo estatal, 

o que gera prejuízos ao trabalho das ONGs e ao equilíbrio ambiental no meio urbano. 

2 OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo demonstrar que as ONGs que atuam no resgate e destinação 

digna de animais de rua representam uma manifestação do exercício do direito à cidade, 

apontando a importância do trabalho destas organizações para a promoção da justiça 

ambiental no âmbito municipal. Visa destacar ainda a necessidade e a responsabilidade do 

Estado, especialmente do Município, na realização de políticas públicas, isoladamente e/ou 

em conjunto com a atuação das ONGs, no sentido de recolher, abrigar e dar destinação 

digna aos animais abandonados ou de rua, a fim de garantir a justiça ambiental. 

3 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo encontra justificativa no aumento do número de animais domésticos que 

vivem nas ruas das cidades brasileiras e que causam transtornos sanitários e de segurança 

para a população. Também justifica o presente trabalho o contexto de aumento do número 

de processos judiciais responsabilizando ONGs de proteção à fauna doméstica por danos 

causados no exercício de suas atividades, especialmente relativos ao direito de vizinhança, 

sendo que muitos destes danos decorrem da omissão do Poder Público no auxílio às ONGs 

em suas atividades. Portanto, este trabalho encontra justificativa na necessidade de 

destacar a responsabilidade do Poder Público, especialmente do Município, na realização 

de políticas públicas que auxiliem o trabalho das ONGs na proteção da fauna doméstica. 

4 MÉTODO 

Para a realização do presente estudo, foi utilizado o método bibliográfico, consubstanciado 

na análise de artigos científicos e obras de autores que tratam do tema, além da legislação 

vigente, especialmente a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto das Cidades, aliada à 

consulta de decisões judiciais, com finalidade meramente exemplificativa, principalmente a 
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decisão proferida na comarca de Assis, Estado de São Paulo, sobre o assunto, que será 

objeto de análise na pesquisa. 

5 RESULTADOS OBTIDOS 

5.1 Direito à cidade e justiça ambiental 

No século XVIII, a Revolução Industrial transformou a forma de produção e a relação dos 

seres humanos com o ambiente, de modo que o homem passa a utilizá-lo de forma 

predatória a fim de promover seu próprio desenvolvimento2. Com o passar do tempo, a 

natureza começou sinalizar sua degradação e o homem, então, a compreender que sua 

existência depende do equilíbrio ambiental. O Direito não permaneceu alheio a esta 

transformação, assim, o ambiente equilibrado passou a ser reconhecido como um direito 

fundamental, atualmente previsto no artigo 225 da Constituição Federal Brasileira3. 

Mas o que seria ambiente? De acordo com o artigo 3º, inciso I, da Lei 6.938/1981, ambiente 

é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”4, podendo ser 

classificado em natural, urbano ou artificial, cultural, do trabalho e patrimônio genético. 

Segundo Cristiane Derani, ambiente natural é “o conjunto das condições de existência 

humana, que integra e influencia o relacionamento entre os homens, sua saúde e seu 

desenvolvimento”5; são os elementos da natureza que existem independentemente da 

intervenção humana, como a fauna, a flora, as águas e o solo. Já o ambiente artificial é 

formado pelas obras de criação humana, especialmente as cidades – ambiente urbano. 

Todas as espécies de ambiente estão em constante interação, especialmente no contexto 

das cidades, levando à emersão do chamado “direito à cidade” que pode ser considerado: 

Expressão do direito à dignidade da pessoa humana, o núcleo de um 
sistema composto por um feixe de direitos que inclui o direito à 
moradia – implícita a regularização fundiária –, à educação, ao 
trabalho, à saúde, aos serviços públicos – implícito o saneamento –, 
ao lazer, à segurança, ao transporte público, à preservação do 
patrimônio cultural, histórico e paisagístico, ao meio ambiente 
natural e construído equilibrado – implícita a garantia do direito às 

                                                 
2
 CASTRO, Cristina Veloso; BERRO, Maria Priscila Soares. Da tutela jurídico-ambiental dos animais 

domésticos. In: CONPEDI. 25. 2016. Curitiba (PR). p. 158. Disponível em: < http://www.conpedi.org. 
br/publicacoes/02q8agmu/23fs7c16/BXFt5a1Shyr49E98.pdf > Acesso em 13 de fevereiro de 2017. 
3
 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. 
4
 BRASIL. Congresso Nacional. Lei 6.938 de 1981. Vade Mecum Compacto. 17 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. p. 1236. 
5
 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. P. 75. 
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cidades sustentáveis como direito humano na categoria dos 
interesses difusos.6 (grifo nosso). 

Desta forma, o direito à cidade pode ser compreendido como o direito ao uso das cidades 

“em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental”7, a fim de que a cidade possa atingir sua função social. Henry Lefebvre 

aponta que o direito à cidade não se refere à cidade antiga, mas sim “à vida urbana, à 

centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos 

do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais”8.  

Ocorre que o desequilíbrio ecológico provocado por ações humanas não atinge a todos da 

mesma forma e pode dar origem a situações de lesão à dignidade de algumas 

comunidades, especialmente as que vivem em situação de pobreza9. Segundo Rammê, 

deste contexto decorre o conceito de injustiça ambiental: 

A expressão injustiça ambiental  passou a designar o fenômeno da 
destinação da maior carga dos danos ambientais decorrentes do 
processo de desenvolvimento a certas comunidades tradicionais, 
grupos de trabalhadores, grupos raciais discriminados, populações 
pobres, marginalizadas e vulneráveis.10 

Em contrapartida, justiça ambiental seria o “conjunto de princípios que asseguram que 

nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela 

desproporcional de degradação do espaço coletivo”11. Portanto, o termo abarca todas as 

preocupações e formas de ação no sentido da promoção do equilíbrio ambiental, que 

engloba as várias espécies de ambientes em sua interação, na qual se inclui a participação 

da fauna – ambiente natural – na vida das cidades – ambiente urbano. 

Fauna é o conjunto de animais próprios de uma determinada região. De acordo com o 

IBAMA, a fauna pode ser silvestre brasileira, silvestre exótica e doméstica, sendo esta última 

                                                 
6
 CAVALLAZZI, Rosangela Lunardelli. O estatuto epistemológico do Direito Urbanístico brasileiro: 

possibilidades e obstáculos na tutela do direito à cidade. In: COUTINHO, R.; BONIZZATO, L. Direito 
da Cidade: novas concepções sobre as relações jurídicas no espaço social urbano. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, 2007. p. 56. 
7
 BRASIL. Congresso Nacional. Lei 10.257 de 2001. Estatuto da Cidade. Vade Mecum Compacto. 17 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 981. 
8
 LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2006. p. 143. 

9
 RAMMÊ, Rogério Santos. Da justiça ambiental aos direitos e deveres ecológicos: conjecturas 

político-filosóficas para uma nova ordem jurídico-ecológica. Caxias do Sul (RS): Educs, 2012. p 
138. Disponível em <https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_ EDUCS_EBOOK 
.pdfhttps://www.ucs.br/site/midia/arquivos/JUSTICA_AMBIENTAL_EDUCS_EBOOK.pdf> Acesso em 
22 de março de 2017. 
10

 RAMMÊ, Rogério Santos. O desafio do Acesso à Justiça Ambiental na consolidação de um 
Estado Socioambiental.  Defensoria Pública da União. n. 58. Jul-Ago/2014. p. 188. Disponível em 
<http://www.academia.edu/22962216/O_Desafio_do_Acesso_%C3%A0_Justi%C3%A7a_Ambiental 
_na_Consolida%C3%A7%C3%A3o_de_um_Estado_Socioambiental> Acesso em 20 de fevereiro de 
2017. 
11

 ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Agusto. A justiça ambiental e a dinâmica 
das lutas socioambientais no Brasil: uma introdução. In: ACSELRAD, Henri et al. (Org.). Justiça 
ambiental e cidadania. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004. p. 10-11. 

http://www.academia.edu/22962216/O_Desafio_do_Acesso_%C3%A0_Justi%C3%A7a_Ambiental%20_na_Consolida%C3%A7%C3%A3o_de_um_Estado_Socioambiental
http://www.academia.edu/22962216/O_Desafio_do_Acesso_%C3%A0_Justi%C3%A7a_Ambiental%20_na_Consolida%C3%A7%C3%A3o_de_um_Estado_Socioambiental
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composta por todos os animais que foram de tal forma modificados pelo homem que se 

tornaram dependentes dele para sobreviver,12 “animais que através de processos 

tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se 

domésticas, apresentando características biológicas e comportamentais em estreita 

dependência do homem”13. 

Verifica-se, deste modo, que a questão dos animais domésticos que vivem nas ruas das 

cidades envolve a interação entre o ambiente natural (fauna doméstica) e o ambiente 

urbano, podendo causar desequilíbrio ambiental e, consequentemente, injustiça ambiental, 

ferindo o direito à cidade. Neste contexto, a atuação das Organizações Não Governamentais 

de proteção a animais de rua se apresenta como importante instrumento de efetivação do 

direito à cidade e de promoção da justiça ambiental, como será a seguir demonstrado. 

5.2 A atuação das Organizações Não Governamentais de proteção aos animais 
abandonados enquanto instrumento de promoção de justiça ambiental 

Atualmente, as cidades brasileiras testemunham o aumento do número de animais de rua, 

fenômeno que não para de crescer, tendo em vista a rapidez com que estes animais se 

reproduzem, e que causa inúmeros transtornos à vida na cidade e ao equilíbrio ambiental.  

Estes animais, uma vez nas ruas, são movidos por seu instinto de sobrevivência que os leva 

a buscar comida revirando lixos, proteção em locais escuros e, muitas vezes, a atacarem 

seres humanos quando se sentem ameaçados por eles. Aqueles que não atacam humanos, 

por estarem em situação de completa vulnerabilidade, são muitas vezes vítimas de maus-

tratos, mutilações, quando não são eliminados por aqueles que se incomodam com seu mau 

cheiro, suas pulgas e seus olhares que revelam sua fome e seu sofrimento. 

Os animais de rua, famintos, desnutridos, sem vacinação e vivendo em ambientes úmidos e 

sujos são mais suscetíveis a contraírem doenças e transmiti-las aos seres humanos. 

Doenças como a raiva, a leishmaniose, a cinomose e a giárdia podem gerar grandes 

prejuízos à saúde humana, sem mencionar a possibilidade de provocarem acidentes de 

trânsito. Não restam dúvidas, portanto, de que a questão dos animais de rua é uma questão 

de saúde e segurança públicas, bem como de equilíbrio ambiental. 

Ocorre que, como mencionado, cães e gatos de rua procuram lugares com abundância de 

água, alimentos e locais seguros para sobreviverem, normalmente locais sem saneamento 

básico ou com saneamento deficitário e sem coleta de lixo, fatores muito comuns nas 

                                                 
12

 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, 
glossário. 6 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.  p. 945. 
13

 BRASIL. Portaria nº 93, de 07 de julho 1998. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – IBAMA. 
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periferias da cidade, nos locais onde residem as camadas mais pobres da sociedade que 

ainda não foram beneficiadas com os “privilégios” e “comodidades” da vida urbana. 

Tal cenário gera uma situação de injustiça ambiental, uma vez que as camadas sociais mais 

pobres, que vivem nestas áreas periféricas e que já convivem com as péssimas condições 

do ambiente urbano em que se encontram, precisam lidar ainda com as consequências 

decorrentes do abandono de animais por toda a cidade, como doenças, fezes nas ruas e 

lixos revirados. 

Ao recolherem estes animais das ruas, tratarem suas enfermidades e feridas, promoverem 

sua castração e encontrarem para eles um lar, as Organizações Não Governamentais 

(ONGs) que lutam pela proteção dos animais de rua atuam no sentido da reversão deste 

processo de injustiça ambiental no qual as classes mais pobres sofrem as consequências 

ambientais e de saúde pública do abandono animal. 

Ao estabelecer o direito de todos ao meio ambiente equilibrado, a Constituição Federal de 

1988 não apenas garante o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, mas também 

determina que tanto o Poder Público quanto a coletividade tem o dever de preservar e 

defender o meio ambiente.14 

Considerando que as ONGs de proteção aos animais são associações, portanto pessoas 

jurídicas formadas pela união de pessoas físicas, sua atuação reflete a luta da coletividade 

pela efetividade de seu direito ao ambiente equilibrado através do exercício de seu direito à 

cidade no sentido da promoção da justiça ambiental. Em outras palavras, quando uma ONG 

atua pela proteção dos animais de rua, ela cumpre o dever constitucionalmente imposto a 

toda a coletividade de proteger o equilíbrio do meio ambiente, bem como promove a 

redução da injustiça ambiental no Município ao retirar das ruas animais que provocarão 

riscos à saúde pública e ao ambiente de toda a cidade, mas especialmente da periferia, 

onde residem as classes mais pobres. 

Desta forma, as Organizações Não Governamentais de proteção aos animais de rua 

deveriam ter sua ação estimulada pelo Poder Público, tendo em vista que a promoção do 

equilíbrio e justiça ambientais também é um dever deste. Contudo, não é o que se verifica 

na prática quando decisões judiciais afastam a responsabilidade estatal e abandonam as 

ONGs a uma atuação solitária e muito mais conturbada, quando não a punem por sua 

atividade, como será demonstrado na decisão judicial proferida na cidade de Assis (SP). 

5.3 Dos obstáculos à atuação das ONGs de proteção aos animais de rua: o caso da 
ONG SOS Pets na cidade de Assis, Estado de São Paulo 

                                                 
14

 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro - São Paulo: Saraiva, 

2000, p. 14. 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Na cidade de Assis, interior de São Paulo, a ONG SOS Pets é uma Organização Não 

Governamental de proteção a animais de rua cuja atuação tem a finalidade, entre outras 

coisas, de promover o recolhimento e castração de animais abandonados e contribuir para a 

recolocação de animais em lares sob regime de adoção responsável. Atualmente a ONG 

abriga cerca de 60 animais, entre cães e gatos, sendo que 10 deles possuem algum tipo de 

deficiência e 20 deles estão em tratamento médico por motivos de doença, mutilação ou 

idade15. 

Apesar dos esforços dos membros da ONG, que se mantém por meio de doações, a SOS 

Pets ainda não possui um local especialmente destinado ao acolhimento dos animais 

resgatados, embora tenha realizado diversas solicitações junto ao Município. Por este 

motivo, os animais são provisoriamente levados às residências dos próprios voluntários que 

deles cuidam até que sejam adotados. Esta situação tem causados dificuldades ao trabalho 

da associação, como o ajuizamento de uma Ação de Obrigação de Fazer cumulada com 

Indenização por Danos Morais16 na qual um vizinho de uma das voluntárias pleiteia a 

retirada dos animais do local por abuso no exercício do direito de propriedade 

consubstanciado no elevado número de animais na residência (cerca de 20 cachorros e 5 

gatos) que estavam causando perturbação do sossego, bem como buscava indenização por 

danos morais pela violação de seu direito à vida privada. 

Em julgamento do pedido de tutela provisória de urgência antecipada, o juiz da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Assis/SP determinou liminarmente a retirada dos animais da residência da 

voluntária no prazo de 15 dias. A ONG SOS Pets, então, pleiteou juntamente com o Réu a 

prorrogação do prazo para 60 (sessenta) dias alegando que não possuía local para destinar 

os animais, que estava providenciando sua doação e aguardando o fornecimento de abrigo 

pelo Município, argumentando que a questão dos animais abandonados é questão de saúde 

pública e que os animais não poderiam simplesmente ser devolvidos às ruas. 

O magistrado concedeu a dilação de prazo entendendo que não se tratava apenas de 

questão de direito de vizinhança, mas também de saúde pública e equilíbrio ambiental. 

Determinou, então, a expedição de ofício ao Município para informar sobre a existência de 

local a ser disponibilizado à ONG SOS Pets. Em resposta, o Município se limitou a 

mencionar que não possui estrutura física, financeira e de pessoas para acolher os animais. 

Diante disso, foi proferida sentença na qual o magistrado, em contradição à sua própria 

decisão anterior, entendeu o que segue: 

                                                 
15

 Informações apresentadas pelos membros da ONG. 
16

 BRASIL. 3ª Vara Cível da Comarca de Assis, Estado de São Paulo. Ação de obrigação de fazer 
cumulada com inndenizatória n. 1002172-92.2016.8.26.0047. Sistema E-Saj. São Paulo. 
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Considero que Município não pode ser responsabilizado pelos cães 
que se encontram no imóvel do réu, pois estaria assumindo 
responsabilidade que seria do réu e da assistente litisconsorcial, 
assumida no momento em que abrigaram referidos animais. A 
relação jurídica colocada em questão diz respeito ao direito de 
vizinhança entre as partes, inexistindo pretensão contra o 
Município.17 

Então, julgou procedente a ação, determinando a retirada dos animais em confirmação à 

liminar e a condenação da voluntária da ONG ao pagamento de danos morais. Foi 

interposto recurso de apelação que está pendente de julgamento. 

O caso concreto em questão evidencia alguns obstáculos à atuação das ONGs de proteção 

aos animais abandonados no sentido da promoção do equilíbrio ambiental. 

Primeiramente, ao entender que a questão entre as partes era puramente de direito de 

vizinhança, foi ignorada a principal causa que levou os animais a serem colocados no 

imóvel: a falta de providência pelo Município de local para abrigo dos animais resgatados. 

Ao acolher os animais em sua residência, a voluntária da ONG não assumiu sozinha e 

inteiramente a responsabilidade por eles, mas, ao contrário, estava cumprindo seu dever de 

cidadã de lutar por um ambiente equilibrado, livre de animais de rua com suas doenças e 

dejetos, tendo em vista a omissão do Município. Apesar disso, apenas a voluntária e a ONG 

foram responsabilizadas pela destinação dos animais e, não possuindo outro local para 

abriga-los, foram encurraladas pelo dilema: manter os animais na residência e desobedecer 

uma ordem judicial ou devolvê-los às ruas e serem penalizadas por abandono de animais? 

Os 20 cães e 5 gatos não eram “animais de estimação” da voluntária como um cachorro que 

se compra em uma loja, eram animais resgatados acolhidos provisoriamente pela ONG até 

que fosse possível encontrar um lar adotivo. Acolhê-los em sua residência era a única 

medida possível para que a ONG pudesse suprir a omissão do Município em dar uma 

destinação adequada aos animais de rua. 

Desta forma, tem-se o segundo obstáculo, que consiste no entendimento de que os animais 

resgatados não estão mais abandonados pelo simples fato de terem sido recolhidos a lares 

provisórios, sendo de exclusiva responsabilidade daqueles que os resgataram, como se a 

ONG e/ou seus voluntários se tornassem donos deles e a questão pública se resolvesse. 

O problema deste entendimento reside no fato de que ele limita a questão dos animais ao 

direito privado, afastando pontos de extrema relevância como a saúde pública e o equilíbrio 

e justiça ambientais. Afinal, os animais resgatados ainda estão em buscar de um lar adotivo 

e, caso haja o fracasso da ONG, seu destino será mais uma vez as ruas ou o sacrifício. 

                                                 
17

BRASIL. 3ª Vara Cível da Comarca de Assis, Estado de São Paulo. Ação de obrigação de fazer 
cumulada com inndenizatória n. 1002172-92.2016.8.26.0047. Sistema E-Saj. São Paulo. p. 326. 
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Quando se afasta o caráter público da questão, afasta-se também a responsabilidade do 

Estado no auxílio à atuação das ONGs, haja vista que é principalmente do Estado a 

responsabilidade pela promoção do equilíbrio ambiental e proteção da saúde pública. 

Afastando a responsabilidade estatal, a atuação das ONGs fica prejudicada e abre espaço 

para a punição de particulares que estão exercendo seu direito à cidade e auxiliando na 

solução de questões sobre as quais o Estado se omite, como o abandono de animais. 

No caso em questão, o Município se limitou a dizer que não dispunha de espaço físico para 

acolher os animais, como se tal argumento fosse hábil a afastar sua responsabilidade. Por 

fim, o magistrado do caso aceitou estes argumentos e voltou atrás em seu entendimento 

inicial para decidir que não se tratava de questão de saúde pública e proferir sentença 

afastando toda e qualquer responsabilidade do Estado no problema instaurado. Ora, todo o 

conflito envolvendo o direito de vizinhança não teria ocorrido se o Município tivesse 

cumprido com seus deveres constitucionais e providenciado um local para abrigar os 

animais resgatados pela ONG SOS Pets. 

Verifica-se, deste modo, que o caso concreto ora narrado é hábil a revelar diversos 

problemas decorrentes da falta de políticas públicas de destinação adequada aos animais 

de rua e a ressaltar a responsabilidade do Estado na promoção destas políticas públicas, 

seja isoladamente, seja em conjunto com as Organizações Não Governamentais. 

5.4 Da responsabilidade do Município na promoção de políticas públicas de 
destinação digna aos animais abandonados em parceria com as ONGs 

O Estado Social de Direito se apresenta como garantidor de direitos, do que decorre seu 

dever de realizar prestações positivas no sentido da concretização dos direitos previstos por 

seu ordenamento jurídico. Desta forma, o Estado “tem o papel de zelar pelo ambiente, que é 

essencial à sobrevivência de toda humanidade”18, o que é feito através de políticas públicas. 

As políticas públicas podem ser definidas como “um conjunto organizado de normas e atos 

tendentes à realização de um objetivo determinado”19, “programas de ação governamental 

visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados”20. Elas surgem 

                                                 
18

 CASTRO, Cristina Veloso; BERRO, Maria Priscila Soares. Da tutela jurídico-ambiental dos 
animais domésticos. In: CONPEDI. 25. 2016. Curitiba (PR). p. 157. Disponível em: < http://www.con 
pedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/23fs7c16/BXFt5a1Shyr49E98.pdf > Acesso 13 de fevereiro/ 2017. 
19

 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 35, p. 39-48, abr/jun. 1998. 
20

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 241. 
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de articulações do Estado a partir das solicitações da sociedade e de próprio governo21, 

visando alçar o bem-estar da sociedade e o interesse público22.Com o passar do tempo, o 

“público” de políticas públicas se ampliou para além do Estado a fim de incluir a sociedade 

civil no processo de formulação e implementação das políticas públicas23, de modo que a 

sociedade civil, inclusive as ONGs, pode realiza-las. 

A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso VI24, estabelece que é competência comum 

da União, Estados e Municípios proteger o meio ambiente. Já o artigo 2º, incisos II e III, do 

Estatuto da Cidade25 estabelece que as associações devem participar da formulação e 

execução de projetos de desenvolvimento urbano, cooperando com o governo na 

urbanização que atenda o interesse social. 

Verifica-se, portanto, que as ONGs de proteção aos animais de rua efetivamente realizam 

políticas públicas no sentido da promoção do ambiente equilibrado, direito à cidade e justiça 

ambiental. Contudo, a realização de políticas públicas pela sociedade civil não elimina a 

responsabilidade do Estado de atuar no mesmo sentido, pois ela atua em cooperação com 

o Estado. Desta forma, o Estado não pode se omitir no auxílio às ONGs de proteção aos 

animais e tem o dever de promover políticas públicas que amparem esta atividade, como 

apontam Castro e Berro: 

Observa-se que a proteção efetiva dos animais domésticos contra o 
abandono e os maus tratos depende, além da educação, de políticas 
públicas sérias e eficientes. [...] Se o Estado tomar a iniciativa, tanto 
legal, quanto no investimento em educação ambiental, os animais 
domésticos deixarão de ser tratados com tanto descaso.26  

Tais políticas públicas podem ser simples, como a autorização às ONGs do uso de terrenos 

do Município que estão ociosos para fins de abrigo provisório dos animais recolhidos ou a 

                                                 
21

 GIACHINI, Emanuele. Educação básica e sua efetividade por meio das políticas públicas e da 
gestão democrática. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) – Universidade Estadual 
Norte do Paraná (UENP). campus Jacarezinho. p. 46. 
22

 ______. Políticas Públicas: conceitos e práticas. CALDAS. Ricardo Wahrendorff (Coord.). Belo 
Horizonte: Sebrae/MG, 2008. p. 5 
23

 FARAH, Marta Ferreira Santos. Administração Pública e Políticas Públicas. Revista de 
Administração Pública. Rio de Janeiro. Maio/jun. 2011. p. 813 a 836. p. 820. 
24

 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
25

 Art. 2
o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 
26

 CASTRO, Cristina Veloso; BERRO, Maria Priscila Soares. Da tutela jurídico-ambiental dos 
animais domésticos. In: CONPEDI. 25. 2016. Curitiba (PR). p. 171. Disponível em: < http://www.con 
pedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/23fs7c16/BXFt5a1Shyr49E98.pdf > Acesso 13 de fevereiro/ 2017. 
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criação de um site estatal que facilite a adoção responsável27. Podem também ser mais 

complexas, como por exemplo a criação de uma Guarda Municipal de Proteção Animal28. 

Fica claro, portanto, que o Estado tem o dever de cooperar com as ONGs de proteção a 

animais de rua na realização de políticas públicas de recolhimento e destinação adequada 

destes animais, a fim de evitar, ou ao menos minorar, os prejuízos ao ambiente, à saúde, à 

cidade e à justiça ambiental decorrente do abandono de animais nas vias urbanas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A existência de animais de rua nas cidades brasileiras representa um problema ao equilíbrio 

ambiental, bem como à saúde e segurança públicas, provocando injustiça ambiental. Diante 

disso, o trabalho das Organizações Não Governamentais que recolhem e dão destinação 

digna a estes animais consiste em política pública realizada pela sociedade civil organizada 

no sentido da efetivação do direito ao ambiente equilibrado. 

Apesar disso, alguns obstáculos encontrados pelas ONGs decorrem da falta de consciência 

do Estado sobre o caráter ambiental da questão dos animais de rua. Sem esta consciência, 

o Poder Público se omite no auxílio ao trabalho destas organizações, o que acaba gerando 

uma série de problemas como a ausência de locais para abrigar os animais resgatados e 

decisões que responsabilizam exclusivamente as ONGs e seus membros por eventuais 

danos causados pela associação entre seu trabalho e a omissão estatal. 

Conclui-se, deste modo, que a ausência de políticas públicas de recolhimento e destinação 

adequada aos animais de rua realizadas pelo Estado, especialmente os Municípios, tem 

prejudicado o direito à cidade e a justiça ambiental. Portanto, esta pesquisa valoriza a 

atividade das ONGs e enfatiza que é dever do Estado promover políticas públicas que 

realizem a gestão da fauna doméstica no ambiente urbano, primando pela efetividade do 

direito ao ambiente equilibrado constitucionalmente garantido. 
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