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EXCELENTÍSSIMA DRª JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SANTA LUZIA – MG 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM OS 

PROCESSOS – AUTOS Nº. 0245.13.019476-5, 0245.10.002593-2 e  5000755-

16.2018.8.13.0245 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio do 

Promotor de Justiça atuante na defesa do meio ambiente e da ordem 

urbanística nesta Comarca, vem perante Vossa Excelência, com fundamento 

nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, Lei 7.347/85, Lei 

8.625/93, e Lei Complementar Estadual 34/94, lastreado nas provas colhidas 

no Inquérito Civil nº 0245.18.000426-0, em anexo, propor a presente:  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE NATURAL E URBANÍSTICO, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 Em face de: 
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MIGUEL GUIMARÃES SERRA, brasileiro, casado, empresário, RG 

MG 770.627M, CPF 249.729.166-72, residente na Rua Rio das 

Velhas, 750, Bairro São João Batista, Santa Luzia – MG, CEP 

33030-030; 

FLOR DE LIS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI, CNPJ 

04.773.593/0001-80, com sede na Rua Martim de Carvalho, 245, 

sala 103, Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, CEP 30190-090, 

em razão dos fundamentos de fato e de direito adiante expostos. 

 

 

1. DOS FATOS 

 

 O Ministério Público desta Comarca foi acionado por dezenas de 

moradores do Bairro São João Batista, notadamente do Condomínio Aline, 

localizado na Rua Rio das Velhas, 620, solicitando que não fosse permitida a 

realização de um novo evento artístico no local denominado HARAS LG, de 

propriedade de MIGUEL GUIMARÃES GUERRA, considerando os graves 

transtornos causados em detrimento da segurança e da tranquilidade no evento 

(EXPO SANTA LUZIA) ali realizado nos idos 2017, conforme relatado às fls. 02. 

 Insta salientar que, conquanto denominado pomposamente “HARAS LG”, 

o local se trata de um simples terreno particular, a céu aberto, sem 

regularização cartorária adequada, sem licenciamento por parte dos órgãos 

públicos e sem qualquer infraestrutura para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à aglomeração de milhares de pessoas. 

 Com efeito, exige-se quanto ao empreendimento/local para realização de 

shows, espetáculos e eventos com presença coletiva de pessoas, a existência de 
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estrutura adequada, com banheiros, estacionamento, segurança, plano de 

prevenção de combate a incêndio e pânico, acessibilidade para portadores de 

necessidade especiais, saídas de emergência, dentre outros requisitos legais 

previstos na legislação municipal (Código de Posturas e Lei de Uso e Ocupação 

do Solo), conforme adiante demonstrado. 

 Deduz-se pelo documento acostado às fls. 115/116 que MIGUEL 

GUIMARÃES SERRA tem a intenção de, em um futuro incerto, dotar o local de 

estrutura para a realização de eventos.  

 Contudo, as medidas necessárias para tanto são demoradas e há 

fundadas dúvidas sobre a viabilidade jurídica e fática de tal pretensão, 

considerando a localização da área em zona de ocupação predominantemente 

residencial, com vias de acesso estreitas e perigosas. 

 Apesar disso, apurou-se que já existe ampla publicidade do “RODEIO 

SANTA LUZIA”, que pretende ser realizado no HARAS LG entre os dias 19 e 22 

de julho, com a presença de atores de renome nacional, a exemplo de Dilsinho, 

Léo Magalhães, Gustavo Mioto, Renan e Rafael e Annita.  

 O evento pretende ainda a realização de rodeio, cavalgada e shows 

regionais. 

 Os ingressos já estão sendo vendidos nas lojas Mug Calçados e Mug 

Boutique, na Rua do Comércio, 164, Loja F, em Santa Luzia (fls. 08/09). 

 Mas como já enunciado acima, o local onde se pretende a realização do 

megaevento  (de propriedade de MIGUEL GUIMARÃES SERRA): 

 

1. Não é licenciado pelo Município de Santa Luzia 

para tal tipo de atividade;  
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2. Não conta Plano de Prevenção e Combate a 

Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros;  

3. Não foi submetido a Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança; 

4. Está situado, em boa parte, dentro de Área de 

Preservação Permanente, onde são vedadas as atividades 

pretendidas;  

5. Está situado no entorno do viaduto Geraldo 

Magela que se encontra interditado por risco de 

desabamento;  

6. É objeto de ações cíveis e criminais em razão de 

lesões em detrimento do meio ambiente que vêm sendo 

cometidas reiteradamente pelo Sr. MIGUEL ao longo de 

mais de dez anos, em total afronta ao Poder Público. 

7. Pendem sobre o imóvel diversos termos de 

embargo e autos de infração (da Prefeitura Municipal e da 

Polícia Ambiental) que impedem a realização de evento de 

tamanha magnitude no local. 

 

Não bastasse tudo isso (no que toca ao local), os organizadores não 

obtiveram o necessário alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal, 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e nem tampouco junto ao Poder Judiciário 

para a realização do evento. 
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 Contudo, foi apurado que a empresa FLOR DE LIS PRODUTOS E 

EVENTOS, em parceria com um empresário chamado JOÃO WELLINGTON, 

está realizando a venda de ingressos para o evento ao arrepio da legislação 

vigente e sem qualquer tipo de autorização prévia atestando a viabilidade de 

sua realização (fls. 08). 

 Tal medida cria expectativa nos consumidores, que, por não saberem de 

tamanhas ilegalidades, são vítimas de propaganda abusiva, capaz de induzi-los 

a erro e a se comportarem de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 

segurança, e mesmo atentarem contra o meio ambiente,  conforme adiante 

demonstrado. 

 Os documentos coligidos indicam que se pretende a realização do evento 

nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho, com dois shows diários e a etapa final 

do Rodeio e Apresentação Regional no último dia, com presença diária de, 

pelo menos, quatro mil pessoas (fls. 29), havendo expectativa de que possa 

superar 30 mil pessoas durante os quatro dias. 

 Pretende-se a abertura dos portões às 20.00h, com início das 

apresentações (shows Sertanejos Universitários) a partir das 23:00 horas, 

com término às 06:00h do dia seguinte e frequência de adultos, 

adolescentes e crianças (fls. 28) 

 O local está situado em área predominantemente residencial, em Zona de 

Ocupação Controlada, e não comporta a realização de tal tipo de evento sem 

prejuízo da ordem urbanística, da fluidez do trânsito, do sossego da vizinhança, 

da segurança e da incolumidade dos frequentadores. 

 A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes 

informou a esta Promotoria, pelo documento de fls. 26, de 03/07/2018, que:  
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“até o presente momento não foi dada entrada de 

solicitação de Alvará para Evento na Prefeitura para 
Avaliação e pelo que nos foi dado conhecimento nem 
em órgãos afins ao processo, com a Polícia Militar ou o 

Corpo de Bombeiros” 
(…) “Sendo considerado de grande porte, envolvendo a 
presença maciça de pessoas de Santa Luzia e Região 

Metropolitana, contando com investimentos 
financeiros vultuosos necessita ser avaliado de 

maneira criteriosa de modo a não se permitir qualquer 
tentativa de condução do processo ao arrepio da Lei” 

 

 Vê-se que há risco iminente à segurança e à incolumidade da população 

e eventuais interessados na participação do evento, que se pretende realizar em 

local absolutamente desprovido de qualquer infraestrutura para tanto, em zona 

residencial, aliás situada bem ao lado das estruturas do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da OAB, o que aumenta o tamanho da afronta aos poderes 

constituídos desta Comarca. 

 Mas não é só.  

O réu MIGUEL possui um histórico de condutas desrespeitosas ao meio 

ambiente, inclusive já tendo sido condenado (com trânsito em julgado) em ação 

cível que tramitou perante essa Vara  e obrigado a reparar integralmente os 

danos causados no imóvel em que agora pretende realizar o mega show (fls. 

78/88). 

 Contudo, o réu não adimpliu as determinações judiciais até o presente 

momento e parece querer continuar afrontando as autoridades constituídas 

desta cidade. 

 Não bastasse, o imóvel está sub judice também na esfera criminal, 

conforme se depreende da denúncia de fls. 114/121, que é processada perante 

a 1ª Vara Criminal da Comarca, onde Miguel responde pela prática dos crimes 

dos arts. 60 e 68 da Lei de Crimes Ambientais. 
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 Vale destacar, por derradeiro, que boa parte do terreno está embargada 

pela Secretaria de Meio Ambiente (fls. 19 e 79), pela Polícia Ambiental (fls. 75, 

78, 93 e 97v) e pelo Departamento de Obras e Posturas (fls. 99/100), por estar 

situada em área de preservação permanente. 

Ao contrário do que muitos possam eventualmente imaginar – tamanha 

a crença na impunidade e na anomia que reina nestas plagas e que causa 

espécie a este subscritor – Santa Luzia não está situada em outra dimensão do 

espaço, nem pode restar insubmissa ao ordenamento jurídico vigente neste 

país. 

A responsabilidade pela mudança de postura e resgate da crença na 

Justiça toca ao Poder Público como um todo, incluindo os Poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário e o próprio Ministério Público. 

 Permitir a realização do evento certamente poderá agravar de forma 

irreversível a proteção das áreas de preservação do imóvel, que precisam ser 

reparadas, mormente porque são essenciais para se evitar inundações no 

Córrego Poderoso e evitar maiores comprometimentos no viaduto ali localizado 

e atualmente embargado, conforme ação civil pública em trâmite perante essa 

Vara, acima referenciada. 

 Não há, de parte do Ministério Público, óbice à realização de eventos de 

tal jaez nesta cidade, desde que em locais que tenham capacidade para 

comportar adequadamente as atividades e estejam previamente licenciados 

pelo Poder Público Municipal, de acordo com as normas vigentes no país. 

 No caso vertente, inviável a realização do referido evento em afronta aos 

comandos normativos adiante expostos, como se não houvesse lei ou Poder 

Público nesta cidade. 

 Estes os fatos. 
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2. DO DIREITO 

A Constituição Federal vigente assegura o direito de todos ao 

ordenamento urbano e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispondo 

que. 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: 
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 
obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural; 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas;  
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
 
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: 
I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de 
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente; 
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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 

 

Por seu turno, a Constituição do Estado de Minas Gerais dispõe: 

Art. 166   - O Município tem os seguintes objetivos prioritários: 
 

V  - estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o 
patrimônio  cultural e histórico e o meio ambiente e combater 
a poluição; 

 

No plano infraconstitucional a Lei 6.938/81, que estabelece a Política 

Nacional de Meio Ambiente, estatui: 

Art 2º – A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo 
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
I – ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio 
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo 
em vista o uso coletivo;  
V – controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras;  
 
Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I – meio ambiente, 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;  
II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa 
das características do meio ambiente;  
III – poluição, a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente:  
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população;  
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b) criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas;  
c) afetem desfavoravelmente a biota;  
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente;  
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos;  
IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental;  
 
Art. 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas pela 
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção dos 
inconvenientes e danos causados pela degradação da 
qualidade ambiental sujeitará os transgressores:  
… 

§ 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 
criminal, por danos causados ao meio ambiente.  

 

 O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei 10.257/2001, estabelece: 

Art. 1º. Na execução da política urbana, de que tratam os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o 
previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada 
Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
 
Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido 
como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; 
 

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; 
… 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
 
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou 

inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos 
ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que 
possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a 
previsão da infra-estrutura correspondente; 
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na 
sua subutilização ou não utilização; 
f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; 

… 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 

histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

  

A Lei Estadual 14.130/2001 dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 

pânico no Estado, estabelecendo: 

 

Art. 1º - A prevenção e o combate a incêndio e pânico em 
edificação ou espaço destinado a uso coletivo no Estado 
serão feitos com a observância do disposto nesta lei.  
 
Parágrafo único - Consideram-se edificação ou espaço 
destinado a uso coletivo, para os fins desta lei, os edifícios 
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ou espaços comerciais, industriais ou de prestação de 
serviços e os prédios de apartamentos residenciais.  

O Decreto 44.746/2008, regulamentando a lei acima, prevê: 

 

Art. 1º – Este Decreto contém o regulamento de segurança 
contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco no 
Estado de Minas Gerais. Parágrafo único – Incumbe ao Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, as ações de 
que trata este Decreto. 
 
 Art. 2º – As exigências das medidas de segurança contra 
incêndio e pânico das edificações e áreas de risco devem ser 
cumpridas visando atender aos seguintes objetivos: 
 
 I – proporcionar condições de segurança contra incêndio e 
pânico aos ocupantes das edificações e áreas de risco, 
possibilitando o abandono seguro; (Inciso com redação dada 
pelo art. 1º do Decreto nº 46.595, de 10/9/2014.) 
 II – minimizar os riscos de eventual propagação do fogo para 
edificações e áreas adjacentes, reduzindo danos ao meio 
ambiente e patrimônio;  
III – proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e 
pânico;  
IV – dar condições de acesso para as operações do Corpo de 
Bombeiros Militar; e  
V – garantir as intervenções de socorros de urgência. 

 

A Lei Municipal nº 2.699/2006, que “Institui o Plano Diretor do Município 

de Santa Luzia”, estabelece: 

 

 

Art. 2º – O Plano Diretor do Município de Santa Luzia é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e 
de orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa 
privada, tendo em vista as aspirações da coletividade. 
 
Art. 3º – A política de desenvolvimento urbano tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
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da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental. 
 
Art. 4º – Para o cumprimento de sua função social, a 
propriedade deve atender aos critérios de ordenamento 
territorial e às diretrizes de desenvolvimento urbano desta 
Lei. 
Parágrafo único – As funções sociais da propriedade estão 
condicionadas ao desenvolvimento do Município no plano 
social, às diretrizes de desenvolvimento municipal e às 
demais exigências desta Lei, respeitados os dispositivos 
legais e assegurados: 
 

I – o aproveitamento socialmente justo e racional do solo; 
II – a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, 
bem como a proteção, a preservação e a recuperação do meio 
ambiente; 
III – o aproveitamento e a utilização compatíveis com a 
segurança e a saúde dos usuários e dos vizinhos. 
 
Art. 5º – São objetivos do Plano Diretor: 
 

I – melhorar a qualidade de vida urbana através da 
disseminação de bens, serviços e infra-estrutura no território 
municipal, garantindo o bem estar dos munícipes;  
 

II – proteger, preservar e recuperar os ambientes natural e 
construído; III – promover o desenvolvimento do Município no 
aspecto físico, social, econômico e administrativo, adequando 
a ocupação e o uso do solo urbano à função social da 
propriedade;  
 
IV – promover a adequada distribuição espacial da 
população e das atividades urbanas de modo a conciliá-las, 
evitando e corrigindo os efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; 
 

Art.10 – São diretrizes da política saúde: 
 

VII – garantir boas condições de saúde para a 
população, por meio de ações preventivas que visem à 
melhoria das condições ambientais, como o controle 

dos recursos hídricos, da qualidade da água e 
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alimentos consumidos, da poluição atmosférica e 

sonora; 

 
Art.56 – São diretrizes relativas ao meio ambiente: 
 
XIV – estabelecer critérios para a instalação dos 
empreendimentos públicos ou privados e o controle das 

atividades potencialmente poluidoras, que envolvam 
risco de segurança, emissões de vibrações ou 

radiações; 
 

XV – promover o conforto acústico e a qualidade do ar 
por meio de ações do poder público municipal, em 

parceria com a comunidade e demais órgãos 
governamentais; 

 
Art.69 – São diretrizes da política da instalação dos usos:  
 

I – formular normas urbanísticas visando a resguardar os 
interesses e direitos coletivos, evitando os empreendimentos 
que tragam impactos indesejáveis; 

 

A Lei de Uso e Parcelamento de Santa Luzia, Lei Complementar nº 

2.835/2008, a seu turno,  estatui: 

Art. 70 – O funcionamento das atividades é regulado pelas 
legislações de posturas, sanitárias, ambientais e outras 
pertinentes, estando as atividades causadoras de 
repercussão negativas no ambiente urbano sujeitas, ainda, 
ao seguinte: 
 
I – para as atividades atratoras de alto número de veículos 
leves: 
a) reserva de área para embarque e desembarque; 
b) previsão de número adicional de vagas de estacionamento; 
c) relocação e recuo do acesso de veículos à edificação; 
d) implantação de sinalização e equipamentos de controle de 
tráfego; 
e) alteração da geometria das vias; 
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II – para as atividades atratoras de alto número de veículos 
pesados: 
a) reserva de área para carga e descarga; 
b) previsão de área adicional para estacionamento; 
c) atendimento do previsto nas alíneas “c” e “d” do inciso 
anterior; 
 
III – para as atividades atratoras de alto número de pessoas: 
Reserva de área interna para filas; 
 
IV – para as atividades que geram risco de segurança: 
Aprovação de projeto específico de prevenção e combate a 
incêndios; 
b) implantação de sistema de alarme e segurança; 

 

A sua vez, o Código de Posturas de Santa Luzia, instituído pela Lei 

1.545/92, estabelece: 

 

Art. 129 – É vedado o funcionamento de estabelecimento 
destinado a comércio, serviço, indústria e uso institucional 
sem prévia licença da Prefeitura Municipal. 
 

§ 1º. - Para a concessão do alvará de licença de 
funcionamento o órgão municipal competente observará, 
além das disposições deste Código, as demais normas legais 
e regulamentares pertinentes. 
 

§ 2º. - Todo licenciamento em áreas definidas como de 
interesse de preservação natural ou cultural dependerá de 
parecer do órgão competente. 
 
§ 3º. - Aplica-se o disposto nesta Seção a atividade exercida 
em quiosque, vagão, vagonete montado em veículo automotor 
ou tracionável, quando estacionado fora do logradouro 
público. 
 
§ 4º. - O estabelecimento que combinar diversas atividades, 
atenderá às exigências legais previstas para cada uma em 
separado. 
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§ 5º. - Não será concedido alvará de licença ou autorização 
para atividade ou estabelecimento em edificação 
considerada clandestina, excetuando-se garagem em lote 
vago e local de reunião eventual.  
 
Art. 130 – A concessão de alvará de licença de funcionamento 
pela Prefeitura Municipal será precedida de vistoria no local, 
notadamente quanto às condições de higiene e segurança.  
 
Art. 131 – O estabelecimento licenciado colocará o alvará em 
local visível. 

 

Por último, a Lei Municipal n° 3944/2018, que dispõe sobre o Estudo de 

Impacto de Vizinhança, exige expressamente a prévia realização do EIV e a sua 

aprovação pelos órgãos competentes, para empreendimentos como o dos réus 

(espaços para shows e diversões, independentemente da área utilizada): 
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Verifica-se que os réus descumprem, em sua inteireza, os comandos 

normativos acima expostos. 

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: 

 
A paz social e o sossego da vizinhança são direitos 

decorrentes da vida em sociedade. O desrespeito a tais 
pressupostos consubstanciam ofensa ao perfeito 
convívio social, gerando diversos transtornos aqueles 

prejudicados pelo abuso cometido nesse sentido.(TJPE; 
AI 0195776-8; Recife; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Francisco Manoel Tenório dos Santos; Julg. 
25/02/2010; DJEPE 12/03/2010) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR 
DANO AO MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. 
EMPRESA CONSTITUÍDA PARA REALIZAÇÃO DE 

SHOWS, EVENTOS E FESTAS LOCAL INADEQUADO. 
ZONA RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO DESPROVIDA DE 

AMBIENTE ACÚSTICO ADEQUADO AOS FINS SOCIAIS DA 
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EMPRESA. PROPAGAÇÃO DE SOM EM VOLUME ALTO 

CAUSANDO POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO AO 
SOSSEGO PÚBLICO. LEI FEDERAL 6.938/81. EMPRESA 
QUE NÃO TEM O DIREITO DE FUNCIONAR EM 

DESACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS. DECISÃO DE 
PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Todos têm direito a um meio ambiente 
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações, nos termos do artigo 225 da Constituição 

Federal, regra que se projeta em todas as direções e 
formas, não só no que diz respeito ao equilíbrio 

ecológico mas, também, no que diz respeito ao sossego 
público. Oprime a cidadania o ato de desrespeito à 
regra comezinha de respeito ao sossego público 

praticado por aquele que, a pretexto de desenvolver 
atividade econômica de subsistência, dela se utiliza 
para, às custas do sacrifício alheio, da saúde e do 

sossego, degradar o meio ambiente com poluição 
sonora emitida em desacordo com a legislação em 

vigor. Assim, a empresa que se constitui com a 
finalidade de realizar eventos sociais, festas, shows e 
outras atividades artísticas, não tem qualquer direito 

a ser objeto de tutela ou de proteção se, em primeiro 
lugar, funciona ao arrepio das normas municipais que 

regulamentam sua atividade, emitindo volume de som 
muito acima dos decibéis previstos na legislação local 
para o período noturno e se recusa, ainda, a atender 

as determinações do órgão municipal para sua 
regularização e, em segundo lugar, recusa-se a aceitar 
termo de ajuste de conduta, oferecido pelo Ministério 

Público, com a finalidade de adequar-se à legislação 
que determina a construção de ambiente acústico 

próprio aos fins e objetos da empresa, de forma a evitar 
a propagação do som a todo volume, em horário 
inadequado, com perturbação do sossego público. 

Recurso conhecido e improvido, tornando sem efeito a 
liminar deferida initio litis no recurso, com 

restabelecimento integral da decisão do juízo de 
primeiro grau. (TJMS; AG 2010.000702-9/0000-00; 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3AViews44MagisterMgstrnetMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%20225&sid=2450601.116e7fc8.0.0#JD_CFart225
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3AViews44MagisterMgstrnetMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%20225&sid=2450601.116e7fc8.0.0#JD_CFart225
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Três Lagoas; Quarta Turma Cível; Rel. Desig. Des. 

Dorival Renato Pavan; DJEMS 31/08/2010; Pág. 45) 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POLUIÇÃO 
SONORA. É cabível a responsabilização de quem, direta 
ou indiretamente, provoca danos ao meio ambiente, no 

caso, a existência de bar no local que traz poluição 
sonora, com a aglomeração de pessoas e intenso 

tráfego de veículos, sem que sejam tomadas medidas 
preventivas e repressivas para evitar eventuais 
prejuízos. Exegese do art. 225 da CF. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS – Apelação Cível Nº 70016961690, 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 
13/12/2006) 

 

 
 Não bastasse tudo isso, a realização de propaganda e venda ingressos 

para o evento, omitindo as circunstâncias acima do conhecimento dos 

adquirentes/consumidores, constitui flagrante propaganda enganosa e 

abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 
natureza, características, qualidade, quantidade, 
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre 
produtos e serviços. 
 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória 
de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo 
ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 
experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou 
que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 
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 Enfim, resta evidente a necessidade do pronunciamento do Poder 

Judiciário a fim de que os direitos indisponíveis da sociedade luziense sejam 

resguardados contra os atos ilícitos e danosos acima expostos. 

 

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 No caso, vertente, indispensável se faz a concessão de tutela liminar de 

urgência a fim de evitar a ocorrência de danos, bem como para afastar os ilícitos 

já em curso e acima cabalmente demonstrados. 

 O art. 12 da Lei nº 7.347/85 prevê a possibilidade de concessão de 

mandado liminar em Ação Civil Pública, nestes termos: Art. 12. Poderá o juiz 

conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 

agravo. 

 À concessão da liminar que antecipa os efeitos da tutela em sede de Ação 

Civil Pública aplicam-se os requisitos previstos pelo Código de Processo Civil 

(art. 300) para a concessão da tutela de urgência, que são a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 Ambos restam demonstrados no caso vertente. 

 Uma das características da Ação Civil Pública na qual se busca uma 

obrigação de fazer ou não-fazer é a obtenção de providência jurisdicional com 

caráter preventivo, tendo em vista que seu objeto é a proteção de direitos 

difusos e coletivos, bem como individuais homogêneos e indisponíveis, 

assegurados pela Constituição, cuja reparação nem sempre será possível. 

Assim, a reparação surge como medida subsidiária, quando a prevenção do 

dano não for possível. 

 Sobre o tema, Carvalho Filho ilustra: 



 
 

6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia – MG 
Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural, Patrimônio Público e Tutela 

de Fundações/Terceiro Setor 

 
 

22 
 

Quando a ação civil pública é voltada para a obtenção de 

providência jurisdicional em que se determina ao réu uma 

obrigação de fazer ou não fazer, a tutela perseguida terá 

nítido caráter preventivo, no sentido que já afirmamos 

anteriormente, qual seja o de que, com a decisão 

mandamental, previnem-se novos danos ou a continuação 

dos danos anteriores. Na verdade, esta é a tutela que maior 

efetividade protetiva traz aos interesses difusos e coletivos 

resguardados, podendo-se mesmo afirmar, com JOSÉ 

CARLOS BARBOSA MOREIRA, que esta é que deve ser a 

tutela primária, ao passo que a indenizatória há de ter cunho 

subsidiário, só necessária quando não houver maus 

qualquer meio de evitar o dano aos interesses protegidos. 

Esse entendimento foi, aliás, adotado pela Lei nº 8.078/90, 

o Código de Defesa do Consumidor, no art. 84 e seus 

parágrafos, aplicáveis à ação civil pública ex vi do art. 21 da 

Lei nº 7.347/85. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação 

Civil Pública. Comentários por artigo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2007. p. 92) 

 

 A relevância do caráter preventivo da ação civil pública decorre, portanto, 

da própria natureza dos bens tutelados, pois, nos termos do art. 1º da Lei nº 

7.347/85, a ação civil pública destina-se à proteção e reparação de danos 

envolvendo direitos difusos e coletivos, como o direito ao meio ambiente, as 

relações de consumo, os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico, a preservação da ordem econômica, urbanística, a 

proteção à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, bem 

como do patrimônio público e social. 

 Assim, tratando-se de ação civil pública cujo objetivo é a prevenção de 

danos à coletividade, decorrentes da realização de eventos em local não 

licenciado, o perigo de dano e sua irreversibilidade decorrem da violação a 

direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, com prejuízos 
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irreversíveis à qualidade de vida dos munícipes em razão da poluição sonora, 

comprometimento da mobilidade urbana e insegurança no entorno do evento. 

 Os próprios adquirentes de ingressos, por não saberem da situação de 

ilicitude do local em que se pretende realizar o evento, estão sendo induzidos a 

erro, podendo ser colocados em situação de risco pela absoluta falta de 

estrutura e segurança do empreendimento/espaço de uso coletivo. 

 Por se tratar de área residencial, a realização de eventos deve ser 

precedida de estudos da sua viabilidade e de prévia autorização do Poder 

Público, em suas diversas áreas. 

 É o que adverte Gustavo Binenbojm: 

 

Ao lado da eficácia bloqueadora, os direitos fundamentais 

irradiam também uma eficácia habilitadora da atuação do 

poder de polícia no sentido de sua proteção e, em alguma 

medida, de sua promoção. Essa tarefa da atividade 

ordenadora perfaz-se, no mais das vezes, por meio de 

medidas de efeitos reflexos: a proteção de um direito 

fundamental exige providências restritivas desse mesmo 

direito ou de outros direitos fundamentais, do próprio titular 

ou de terceiros. (Poder de Polícia Ordenação Regulação – 

transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais 

do Direito Administrativo ordenador. Belo Horizonte: Editora 

Forum, 2016. p. 128) 

  

A propósito, vale ressaltar que a Lei Federal nº 13.425/2017 (editada 

após o trágico acontecimento da Boate Kiss, no Rio Grande do 

Sul, com 242 mortos e mais de 600 feridos), estabelece diretrizes 

gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em 

estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, determinando: 
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Art. 2º.  O planejamento urbano a cargo dos Municípios 
deverá observar normas especiais de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres para locais de grande concentração e 
circulação de pessoas, editadas pelo poder público 
municipal, respeitada a legislação estadual pertinente ao 
tema. 

§ 1º.  As normas especiais previstas no caput deste artigo 

abrangem estabelecimentos, edificações de comércio e 
serviços e áreas de reunião de público, cobertos ou 
descobertos, cercados ou não, com ocupação simultânea 
potencial igual ou superior a cem pessoas. 

(…) Art. 4º.  O processo de aprovação da construção, 
instalação, reforma, ocupação ou uso de estabelecimentos, 
edificações e áreas de reunião de público perante o poder 
público municipal, voltado à emissão de alvará de licença ou 
autorização, ou documento equivalente, deverá observar: 

I – o estabelecido na legislação estadual sobre prevenção e 
combate a incêndio e a desastres e nas normas especiais 
editadas na forma do art. 2o desta Lei; 

II – as condições de acesso para operações de socorro e 
evacuação de vítimas; 

III – a prioridade para uso de materiais de construção com 
baixa inflamabilidade e de sistemas preventivos de aspersão 
automática de combate a incêndio; 

 

 No caso vertente, nada disso foi observado pelos réus e não pode o Poder 

Público fechar os seus olhos para tais fatos, devendo, ao revés, ser adotadas as 

necessárias medidas de cautela, uma vez que a Lei Federal12.608/2012 

estabelece: 

Art. 2º.  É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução 
dos riscos de desastre.   

§ 2º.  A incerteza quanto ao risco de desastre não 
constituirá óbice para a adoção das medidas 
preventivas e mitigadoras da situação de risco.  
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 Por isso, ao analisar casos símiles, o TJMG vem se pronunciado da 

seguinte forma: 

A tutela da ordem urbanística tem sede constitucional, 
sendo direito fundamental transindividual e, como tal, 

imprescritível, já que os prejuízos decorrentes da 
violação se renovam a cada dia.  

A elaboração de projeto de prevenção e controle de 
incêndios e pânico e sua implantação constitui 
obrigação legal, prevista na Lei Estadual14.130/01.  

Comprovado nos autos que a unidade hospitalar não 
apresentou projeto de prevenção e controle de 
incêndios e pânico, com a adoção das medidas 

determinadas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar de Minas Gerais, deve ser mantida a r. sentença 

que determinou a adequação da edificação, visando 
evitar a ocorrência de danos à integridade física dos 
pacientes e às estruturas do imóvel.  

Recurso desprovido.  (TJMG -  Apelação 
Cível  1.0704.13.002561-9/001, Relator(a): Des.(a) 

Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
19/06/2018, publicação da súmula em 27/06/2018). 

 
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA – ASILO MUNICIPAL – PROJETO CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO – INEXISTÊNCIA – PROVAS QUE 
CARACTERIZAM A INÉRCIA DO MUNICÍPIO – ATUAÇÃO 

DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE EM 
OBSERVÂNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E 

LEGAIS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES.  
1. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no 

mérito dos atos administrativos de efetivação de 
políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-

los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal 
entendimento tem como fundamento básico o princípio 
da separação dos Poderes.     2. Todavia, não constitui 

ingerência indevida a atuação do Judiciário quando 
impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação 
constitucional e legal, relativamente à qual se posta 

manifestamente omisso o administrador.  
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3. A elaboração de projeto de prevenção de incêndios e 

pânico em espaços públicos, bem como sua 
implantação, constitui imposição legal, prevista na Lei 
Estadual 14.130/01, da qual não pode o ente público 

se furtar ao argumento de que estava em período de 
transição da gestão.  4. Hipótese na qual a omissão em 
implantar o projeto de incêndio é ainda mais gravosa, 

por se tratar de Asilo Municipal de acolhimento de 
idosos. 5. Recurso a que se nega provimento. 

Prejudicado o reexame necessário.  (TJMG -  Ap 
Cível/Rem Necessária  1.0521.16.012927-1/001, 
Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 
04/07/2018) 

 

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA – LIMINAR – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – 

ATIVIDADE DE EVENTOS – FESTAS – RUIDO – ÁREA 
URBANA – USO INCOMPATÍVEL COM A LEI DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO – LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – 

PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES – LIMITAÇÃO – 
REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLUIDORA.  

 

Em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, 

cabe manter a liminar que impediu a requerida de 
continuar a realizar eventos festivos em desacordo com 
as posturas municipais relativas à poluição sonora, 

condicionando-se a retomada da atividade suspensa à 
adoção de medidas para a observância dos limites de 
ruído aplicáveis à atividade.  (TJMG -  Agravo de 

Instrumento-Cv  1.0481.15.010672-4/001, Relator(a): 
Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 14/02/2017, publicação da súmula em 
21/02/2017) 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

DIREITO AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – LIMINAR – 
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DEFERIMENTO – 

REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO 
PROVIDO.                       
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1. Para o deferimento do pedido de antecipação de 

tutela, é mister que estejam presentes elementos 
probatórios que evidenciem a veracidade do direito 
alegado, formando um juízo máximo e seguro de 

probabilidade à aceitação da proposição aviada, 
evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou 
de difícil reparação, nos termos do art. 461, §3º, do 

CPC.           
2. Na espécie, presentes os requisitos do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, posto que, apesar de se 
reconhecer que a realização de festividades gratuitas 
em praça pública pelo Município de Coqueiral seja uma 

forma de disponibilizar lazer e cultura à população 
local, e embora não se ignore que a vida em sociedade 

demanda dos indivíduos um mínimo de tolerância e de 
concessões recíprocas, verifica-se que os eventos 
realizados pelo agravante ultrapassam os limites do 

tolerável, não atendendo ao interesse da coletividade, 
porquanto causam barulho excessivo que se propaga 
na vizinhança, eis que realizados em espaços abertos 

e não oferecem um mínimo de segurança aos 
participantes, o que culmina no cometimento reiterado 

de delitos, tais como tráfico de drogas, ameaças, lesões 
corporais e danos ao patrimônio particular e 
público.  3. Negar provimento ao 

recurso.  (TJMG -  Agravo de Instrumento-
Cv  1.0071.15.002657-4/001, Relator(a): Des.(a) Teresa 

Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 10/12/2015, publicação da súmula em 
16/12/2015). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM 

DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL – TUTELA 
ANTECIPADA – IMÓVEL TOMBADO – INSTALAÇÕES PARA 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AUSÊNCIA 
– DEFERIMENTO PARCIAL – OBRIGAÇÕES IMPOSTAS 
AOS PROPRIETÁRIOS DO BEM E AO MUNICÍPIO DE 

IBIRACI – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 
O Novo Código de Processo Civil flexibilizou os 
requisitos previstos pelo CPC de 1973 no que concerne 

à tutela antecipada, que, sob a ótica do CPC de 2015, 
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será concedida quando houver elementos que 

convençam o juiz da probabilidade do direito da parte, 
existindo elementos, além disso, que demonstrem o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

na esteira, in casu, do artigo 12 da Lei nº 7.347/85. 2. 
Tendo os proprietários do imóvel se furtado do dever 
legal previsto na Lei Estadual nº 14.130/2001 (dispõe 

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado 
e dá outras providências) e no Decreto Estadual nº 

44.746/2008 (regulamenta a Lei nº 14.130/2001 e dá 
outras providências), não se pode afastar a presença 
dos requisitos para a medida liminar imposta, 

impondo-se a manutenção da decisão agravada.  
3. Recurso não provido.  (TJMG -  Agravo de 

Instrumento-Cv  1.0297.17.000298-6/002, Relator(a): 
Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da 

súmula em 04/12/2017).  

 

 Destarte, requer o Ministério Público, com fundamento no art. 12 da Lei 

7347/85 e art. 300 do NCPC, a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, 

INAUDITA ALTERA PARS, a fim de impor aos réus que: 

a) Se abstenham imediatamente de realizar propaganda, anúncio ou venda 

de ingressos para o evento “RODEIO SANTA LUZIA”, que pretende ser 

realizado no HARAS LG, situado na Rua Rio das Velhas, Bairro São João 

Batista, entre os dias 19 e 22 de julho, antes do cumprimento de todas 

as obrigações e da obtenção de todas as autorizações e licenças citadas 

abaixo (item b), sob pena de multa cominatória diária de R$ 100.000,000 

(cem mil reais) a ser revertida ao FUNEMP, sem prejuízo da 

responsabilidade criminal; 

 

b) Se abstenham de realizar o evento “RODEIO SANTA LUZIA”, no HARAS 

LG, entre os dias 19 e 22 de julho ou em qualquer outra data, sem que: 

 



 
 

6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Luzia – MG 
Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural, Patrimônio Público e Tutela 

de Fundações/Terceiro Setor 

 
 

29 
 

a. Haja prévia obtenção (para o local do empreendimento e para o 

evento) de Alvará Municipal, Alvará do Corpo de Bombeiros, 

obtenção de aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança, 

elaboração e execução de Projeto de Prevenção de Combate a 

Incêndio e Pânico, sob pena de multa cominatória no importe de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem prejuízo da 

responsabilidade criminal; 

b. Haja a suspensão dos embargos administrativos impostos pela 

Prefeitura Municipal e pela Polícia Ambiental sobre o imóvel; 

c. Haja o adimplemento integral das obrigações determinadas por 

esse Juízo nos autos da Ação Civil Pública Ambiental 

0245.10.002593-2, com decisão já transitada em julgado. 

 Como medida de apoio ao cumprimento da decisão liminar (arts. 139, IV 

c/c 536 do CPC), requer seja comunicada a CEMIG para que se abstenha de 

fornecer energia elétrica para a alimentação de qualquer estrutura tendente a 

contribuir para a realização do “RODEIO SANTA LUZIA”, no HARAS LG, entre 

os dias 19 e 22 de julho, sob pena de multa e responsabilização por crime de 

desobediência. 

 Em sendo concedida a liminar, requer sejam comunicadas as Polícias 

Civil e Militar para verificação do cumprimento e comunicação a esse Juízo. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

 Ante o que foi acima exposto, requer o Ministério Público: 

 

a) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA acima requerida, inaudita 

altera pars, e sua posterior confirmação. 
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b) A citação dos réus para que, querendo, respondam à presente ação 

dentro do prazo legal, sob pena de confissão e revelia; 

 

 

c) Sejam os réus condenados solidariamente a se absterem de realizar 

ou permitirem a realização de eventos (de qualquer natureza) com 

presença coletiva de público no imóvel situado na Rua Rio das Velhas, 

750, conhecido como HARAS LG, em qualquer data, sem que: 

 

1.  Haja prévia obtenção (para o local do empreendimento e 

para o evento) de Alvará Municipal, Alvará do Corpo de 

Bombeiros,  obtenção de aprovação de Estudo de Impacto 

de Vizinhança, elaboração e execução de Projeto de 

Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico, sob pena de 

multa cominatória no importe de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), sem prejuízo da responsabilidade 

criminal; 

2. Haja a suspensão dos embargos administrativos 

impostos pela Prefeitura Municipal e pela Polícia 

Ambiental sobre o imóvel; 

3. Haja o adimplemento integral das obrigações 

determinadas por esse Juízo nos autos da Ação Civil 

Pública Ambiental 0245.10.002593-2, com decisão já 

transitada em julgado. 

 

Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em lei, 

inclusive depoimento pessoal dos réus. 
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Atribui-se à causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

 

Santa Luzia, 05 de julho de 2018. 

 

Marcos Paulo de Souza Miranda 

Promotor de Justiça 

 

 


