A presença de animais em
condomínios é uma discussão
antiga e recorrente. Dessa
forma, é fundamental que os
condomínios estabaleçam
regras no regulamento interno
ou convenção para que os
condôminos saibam o que é
permitido em relação aos
animais de estimação.

A possibilidade do condômino de
ter um ou mais animais de
estimação está diretamente ligada
com o exercício do direito de
propriedade, o qual prevalece
sobre os regulamentos internos ou
convenções condominiais.

As convenções de condomínio
NÃO podem proibir que os
condôminos tenham animais
de estimação, podendo apenas
instituir regras internas que
regulem a existência e o
trânsito desses animais no
condomínio.

Quanto ao trânsito de animais pelo
condomínio: Circulação de animais
mediante o uso da guia ou no colo
do tutor, sendo permitido que os
moradores tenham animais de
qualquer porte. Se o animal for
bravo, deve circular com o uso de
focinheira para a segurança dos
demais moradores;

Quanto à higiene: Evitar que os
animais façam sujeira em áreas
comuns do condomínio. Caso isso
ocorra, o tutor deve limpar a
sujeira, bem como manter a higiene
dentro
da
própria
casa
ou
apartamento, não podendo o
condomínio proibir a circulação do
animal pelas áreas comuns e nem
impor que o tutor mantenha o
animal preso na residência;

Quanto à perturbação do sossego
dos demais condôminos: O tutor
deve evitar que o animal faça
barulhos de forma imoderada,
atrapalhando o sossego dos demais
condôminos, principalmente após
às 22h e antes das 08h. Não se
trata de evitar barulhos normais,
como alguns latidos, uma vez que é
da natureza do cachorro; mas
barulhos e/ou latidos de forma
constante;

Quanto à saúde do animal: Manter
as vacinas do animal em dia e, caso
o animal esteja acometido por
alguma doença transmissível e que
possa comprometer a saúde dos
demais animais, o tutor deve evitar
circular com o animal doente nas
áreas comuns do condomínio.
OBSERVAÇÃO: Em todas as situações
deve ser observado e analisado o caso
concreto juntamente com o uso do bom
senso, a fim de buscar a melhor
solução.

A Lei Estadual nº 12.916, de 16 de abril de
2008, versa especificamente em seu
artigo 4º, sobre o animal comunitário ou
semi-domiciliado. É o animal que, muito
embora não tenha um tutor ou uma
família, reside nas dependências de uma
das propriedades ou no condomínio
como um todo, tendo um cuidador
principal ou cuidadores, os quais diferem
da figura de tutor/proprietário.

Cabe ao cuidador principal, conforme
dispõe a Lei Estadual nº 12.916,
castrar o animal e identificá-lo. Fora
estas obrigações legais, o cuidador
principal deve-lhes prover assistência
veterinária, vacinação, vermifugação,
alimentação e água fresca, suprindolhes suas necessidades básicas.

Para discutir ações de controle dos
animais comunitários em
condomínios que os possuem,
orientamos sempre a formação de
comitê/comissão de moradores para
tanto, mas nunca caminhando para
a proibição ou tentativas de
expulsão dos mesmos, que como
veremos, são práticas ilegais.

ANIMAIS SÃO
SERES SENCIENTES
E SUJEITOS DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS

Os direitos dos animais estão
previstos e assegurados pela
Constituição Federal, pela
Declaração Universal dos
Direitos dos Animais, pelo
Código Penal e pelas Leis
Especiais (Ex; Lei de Crimes
Ambientais, Lei Sansão, entre
outras).

Todos os animais, domésticos ou
selvagens, têm direito à vida, à
liberdade, ao respeito, a não serem
maltratados, a não serem caçados,
a não serem utilizados em
experimentos que lhes causem
dor, a não serem explorados para
fins de entretenimento humano,
entre outros direitos.

Ter um animal de estimação em casa
pode trazer inúmeros benefícios
para o ser humano, quais sejam: a
melhora na autoestima, combate à
depressão, redução do estresse,
diminuição de alergias, aumento do
senso de responsabilidade, melhora
na vida social, entre outros.

Polícia Ambiental: (16) 3331-3797 / 33684724
Denúncia de maus-tratos e recolhimento
de animais feridos, idosos e filhotes
(Ouvidoria Animal): (16) 3303-3115 (07h às
16h) / 9993-8232 (plantão das 16h às 7hr) /
0800 774 0440
Coleta de animais mortos: (16) 99750-4793

Denúncia de fogos com estampido e
carroças (Guarda Municipal): 153/ (16)
3335-2370 / 3331-1990 / 3339-6421 / 0800
770 0155
Animais Silvestres (DAAE): (16) 3324-9555
Castração gratuita (Centro de Zoonoses Pinheirinho): (16) 3339-4441

A Cartilha desenvolvida pela Comissão de Proteção e
Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do
Brasil, 5ª Subseção de Araraquara, é uma referência
no tocante a temática sobre animais em condomínio
ou qualquer loteamento fechado onde convivam
mais que uma família que seja a tutora do animal.
A vida em coletividade é marcada por muitos atritos
e uma Cartilha dessa estirpe será de fundamental
importância para levar conhecimento jurídico aos
cidadãos leigos.
Semear a paz social e esclarecer o que pode e o que
não pode ser feito em relação aos animais em áreas
comuns, áreas privativas etc., é de extrema
importância.

A Sociedade Civil deve evoluir na defesa dos direitos
humanos, para que efetivamente haja um ambiente
de paz, tranquilidade e harmonia, no entanto,
referidos direitos e garantias não devem ser
limitados aos humanos e sim a todo ser vivo que
habita o planeta. Nos dias atuais a defesa dos
direitos animais está em uma fase decisiva, pois o
homem precisa se conscientizar que o animal deve
possuir a mesma defesa de direitos que a si é
dedicada, como forma de atingir a plenitude
humana.
No século VI a.C., o filósofo Pitágoras pregava o
respeito
aos
animais,
pois
acreditava
na
“transmigração de almas”. Diz Provérbios (12:10) que
“o justo se importa com a vida do seu animal
doméstico”, bem como um relato bíblico em Samuel
(12:03) cita que certo homem era tão apegado a sua
ovelha que “ela crescia com ele e com seus filhos,
todos juntos. Comia do seu bocado e bebia do seu
copo e deitava-se no seu colo e veio a ser para ele
como uma filha”.

Todavia, é preciso mais, ou seja, é necessário
garantir que o animal possua a mais ampla, geral e
irrestrita proteção dos seus direitos. O maior direito
que existe é a vida e como espécie a proteção à
integridade física Não há porque continuar nossa
Sociedade tida como “civilizada” a entender que o
animal não é sujeito de direito no âmbito civil e por
conta disso, apenas punir os infratores com
medidas administrativas e criminais. É comprovado
que o animal sofre dor, logo, tendo sua integridade
física violada deve sim receber proteção legal,
devendo o infrator ser punido financeiramente com
uma indenização por danos morais.
Em suma, a Cartilha sobre Animais em Condomínio
desenvolvida pela Comissão de Proteção e Defesa
dos Animais da OAB/SP da 5ª Subseção de
Araraquara, é uma leitura obrigatória para todos os
cidadãos e cidadãs que residam em condomínios e
afins para que aprendam a conviver de forma
saudável com os animais.
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“Quando o homem aprender a
respeitar até o menor ser da
criação, seja animal ou vegetal
ninguém precisará ensiná-lo a
amar seu semelhante”.
Albert Schweitzer

