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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Juízo de São Mateus - 2ª Vara Cível
Avenida João Nardoto, 140, Fórum Desembargador Santos Neves, Jaqueline, SÃO MATEUS - ES - CEP
Telefone:(27) 37638900

 

Número do Processo: 5002340-17.2022.8.08.0047
 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 
Nome: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
Endereço: Logradouro Avenida Jones dos Santos Neves. N° 70. Complemento Prefeitura Municipal de São
Mateus. Bairro Centro., SÃO MATEUS - ES - CEP: 29930-900

 

DECISÃO/MANDADO

Vistos em inspeção

 

 

Cuida-se  de  Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município
de São Mateus.

 

 

Narra a petição inicial, em suma, que o Ministério Público tomou
conhecimento, por meio de Ofício encaminhado pelo 13º Batalhão de
Polícia Militar, que o Município requerido promoverá evento de grande
porte, denominado “Bora Jovem”, entre os dias 20 a 25 de abril no bairro de
Guriri. Esclarece o Ofício da Polícia Militar que a realização do evento não
fora comunicada em tempo hábil aos órgãos de segurança pública, Polícia
Militar e Bombeiros, o que impossibilita o planejamento policial para
manutenção da ordem pública no local e, consequentemente, a realização
do evento de modo seguro. Registra o parquet a defasagem do quatro
efetivo que compõe o Batalhão de Polícia Militar, que impede a
disponibilização de numerário policial suficiente para realizar a segurança
pública do local em reduzido espaço de tempo, principalmente durante o
horário das 21:00 horas à 01:00 hora, em que a força policial é mais
demandada pela população.
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  Assim, em sede de tutela de urgência, pleiteia que o Município se
abstenha de realizar algumas das programações marcadas no evento
“Bora Jovem”, entre os dias 20 a 25 de abril, que possam   gerar graves
danos à segurança pública realizando-se tão somente os eventos
indicados pelo Batalhão da Polícia Militar, conforme Ofício acostado em Id.
13580960.

 

Constam documentos anexos à petição inicial.

 

É o relatório. Decido.

 

 Considerando que a parte requerente postula a concessão de tutela
de urgência  de forma antecipada, cumpre a verificação, sob a égide do
juízo de cognição sumária,  da  presença dos requisitos trazidos  pelo art.
300, caput, do CPC:

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

 

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.

 

Assim sendo, o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total
ou  parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde
que, existindo prova inequívoca, se convença da probabilidade do direito e
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haja fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo.

 

Da análise dos autos, verifico em sede de cognição sumária que a
prova documental carreada aos autos e as asserções contidas na peça
exordial são suficientes à corroborar o alegado na peça inaugural.

 

O Parquet acosta junto à inicial folder promocional do evento “Bora
Jovem”, Id. 13580958, em que constam como realizadores a Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a Secretaria do Turismo e a
Secretaria de Cultura deste Município, promovendo atrações culturais e
shows que se realizariam entre os dias 20 a 25 de abril, iniciando-se
normalmente no período da tarde estendendo-se até à madrugada, à
01:00.

 

Ainda, nos Id’s 13580959 e 13580960 constam Ofícios do Corpo de
Bombeiros e do Batalhão da Polícia Militar, respectivamente, em que
informam os órgãos que não foram cientificados formalmente acerca da
realização do evento, ou mesmo receberam convite para reunião de
planejamento, não sendo possível disponibilizar contingente de servidores
em tempo hábil a atender às necessidades da população;

 

Assim, há indícios documentais suficientes da verossimilhança das
alegações autorais, mormente de que o evento não preencheu os
requisitos indispensáveis para a sua realização, seja sob a ótica da
segurança e ordem públicas, seja pela possibilidade de danos  ao meio-
ambiente e à população em geral, o que se acentua pela proximidade dos
eventos agendados.

 

Outrossim, é importante ressaltar que ainda que seja produtiva e
necessária a realização e promoção de eventos culturais pelo Município,
certo é que o interesse público prevalecente neste caso é a segurança e a
ordem pública, que deveriam ser tratados como prioridade pelo
Administrador o que, todavia, não se constata, tendo em vista a ausência
de notificação dos órgãos de segurança pública, que não poderão garantir
de modo eficaz o interesse público , se realizado o evento nos moldes
como pretende o requerido.
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Registro, ainda, que caso a demanda versasse sobre evento
particular, desse mesmo porte, não seria possível a sua realização
sem alvará do Corpo de Bombeiros e o policiamento ostensivo em torno
do local, o que deve ser aplicado ainda que de forma análoga ao presente
caso, mormente por se tratar o realizador de evento organizado pela
Administração Pública, que deve prezar pela supremacia do interesse
público.

 

No mais, o perigo de dano resta configurado na própria realização
do evento, considerando a impossibilidade de participação dos órgãos de
segurança da ordem pública, sobretudo no período noturno (de 21:00 a
01:00 horas), conforme consignado pelo ofício acostado em Id. 13580960 e
subscrito pelo Batalhão da Polícia Militar.

 

Por fim, registro que cabe ao Município de São Mateus, no âmbito de
sua atuação administrativa “poder de polícia”, adotar medidas
administrativas para impedir a realização dos eventos citados neste ato
judicial.

 

 

DiSPOSITIVO

 

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que o
Município de São Mateus SE ABSTENHA de realizar as programações do
evento “Bora Jovem”, nos dias 20 a 25 de abril de 2022, que possam  gerar
graves danos à segurança pública, RESTANDO PERMITIDA a realização tão
somente os eventos indicados pelo Batalhão da Polícia Militar, nos termos
do Ofício acostado em Id. 13580960, devendo adotar todas as providências
administrativas destinadas a não permitir a realização de tais
programações, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 20.000,00
(vinte e mil reais).

 

 Serve a presente decisão de mandado, a ser cumprida por Oficial de
Justiça de Plantão,  para:  i)  cientificar o requerido para o cumprimento
desta ordem judicial, bem como ter ciência da petição inicial, podendo
oferecer contestação no prazo de quinze dias úteis, a contar do primeiro
dia útil subsequente à juntada do último mandado cumprido, sob pena de
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revelia;  ii)  cientificar  o Comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo, localizado em São Mateus/ES, para, no âmbito de
sua atuação administrativa, viabilizar o cumprimento desta ordem judicial,
em  apoio aos servidores do Município de São Mateus/ES, resguardada a
segurança e a saúde dos envolvidos.

 

CITE-SE. INTIME-SE. DILIGENCIE-SE.
 

 

 

São Mateus/ES, 19 de abril de 2022.

 

 

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

 

 

CONSULTA AOS DOCUMENTOS DO PROCESSO (Resolução CNJ nº 185/2013 - art. 20)

O inteiro teor dos documentos anexados ao processo, inclusive a contrafé (petição inicial), poderá ser consultado através da página

do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (www.tjes.jus.br), clicando em  PJe > 1º Grau > Consulta de documentos. Ou

diretamente pelo link:

https://sistemas.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

Os documentos e respectivos códigos de acesso (número do documento) estão descritos abaixo:

 

Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**

Ofício PMES/2ºCPOR/13ºBPM/CMT/Nº
001/2022

Petição (outras) 22041915115357600000013085622

Anexo - Folder programação - Carnaval
fora de época Guriri.

Petição (outras) 22041915115371200000013085623

Ofício Ofício no 020/2022 1ª CIA IND Petição (outras) 22041915115392900000013085625

Ofício
OFÍCIO/PMES/2ºCPOR/13ºBPM/CMT/Nº
003/2022

Petição (outras) 22041915115416000000013085626

Petição Inicial Ação Civil Pública Petição Inicial 22041915115331400000013085621

Certidão - Conferência Inicial
Certidão -
Conferência
Inicial

22041916113225300000013091814
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