
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001299-33.2013.815.0000.
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Cabedelo-PB.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Renato Bertz Nogueira Homss – ME.
ADVOGADO: Rodrigo Carvalho.
AGRAVADO:Ministério Público do Estado da Paraíba.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. 
PROTEÇÃO  AMBIENTAL.  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL. 
NECESSIDADE  DE  ATENDIMENTO  DAS  EXIGÊNCIAS  AMBIENTAIS. 
LIMINAR  CONCEDIDA  PELO  JUÍZO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1.  A suspensão  das  atividades  determinada  em liminar  visa  à  proteção  do  meio 
ambiente,  porquanto para a  realização de eventos  públicos de natureza diversa à 
prevista na Licença Ambiental, é mister o preenchimento dos demais requisitos para 
sua  autorização/realização,  dentre  eles,  a  apresentação  do  contrato  e  plano  de 
vigilância privada, do contrato de serviço de assistência médica com profissionais 
habilitados  e  ambulância,  bem como dos  demais  documentos  comprobatórios  de 
ciência do evento encaminhados ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência – 
SAMU, Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba, Polícia Rodoviária 
Federal,  Departamento  de  Trânsito  e  Transporte  do  Município  e  a  Secretaria  de 
Segurança Pública. 

2. Verossimilhança e risco de dano irreparável ou de difícil reparação demonstrados 
pelo Ministério Público que não foram afastados pela Empresa Agravante.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento n.º 2001299-33.2013.815.0000, em que figuram como Agravante o Renato 
Bertz Nogueira Homss – ME. e Agravado o Ministério Público do Estado da Paraíba.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  negar-lhe 
provimento. 

VOTO.

Renato  Bertz  Nogueira  Homss–ME,  Empresário  Individual,  interpôs 
Agravo  de  Instrumento,  contra  a  Decisão  do  Juízo  de  Direito  da  3ª.  Vara  da 
Comarca de Cabedelo, prolatada nos autos da Ação Cautelar Inominada, em face dele 
intentada  e  do  Município  de  Cabedelo  pelo Ministério  Público  do Estado  da 
Paraíba,  que deferiu a liminar para determinar  que a Prefeitura daquela Edilidade 
impedisse  a  realização  de  eventos  no  estabelecimento  “A Fábrica”,  à  exceção dos 
serviços de bar e restaurante, além de som mecânico e música ao vivo (voz, teclado e 
violão),  de forma a resguardar  a  vida  e  a  segurança  do público  daquele  local,  em 



atenção estrita ao previsto no Alvará de funcionamento, sob pena de aplicação de multa 
no valor de R$ 100.000,00, além da responsabilização criminal, ao fundamento de que 
em caso de realização de eventos que envolvam uma grande quantidade de pessoas e 
que afeta o meio ambiente, os organizadores deverão obedecer aos ditames legais de 
segurança, meio ambiente e saúde.

Em  suas  razões  recursais,  f.  02/05,  alegou  que  os  eventos  por  ele 
promovidos no estabelecimento denominado “A Fábrica” são os previstos no Alvará 
de Funcionamento, limitado-se ao atendimento às pessoas em ambientes de bar e 
restaurante, utilizando som mecânico, voz, teclado e violão.

Argumentou que a Decisão agravada fundamentou-se na Lei Municipal nº 
1.382/2007,  que  não  é  aplicável  ao  presente  caso,  porquanto  é  direcionada  aos 
estabelecimentos  que  não  possuem alvará  de  funcionamento  ou  que  possuem a 
autorização temporária.

Requereu, sem êxito, f. 43/44,  a antecipação da tutela recursal  para que 
fosse autorizada a exploração da atividade de bar e restaurante com uso de som 
mecânico,  voz,  teclado e  violão,  e,  no mérito,  o  provimento  do Recurso para a 
reforma do decisum recorrido.

O  Agravado  apresentou  as  Contrarrazões,  f.  50/53,  alegando  que  o 
Agravante tem autorização apenas para a realização dos eventos previstos no Alvará 
de Funcionamento expedido pela SUDEMA, com a produção de som mecânico, 
teclado, voz e violão, e não para a realização de espetáculos, pelo que, a liminar que 
foi concedida pelo Juízo deverá ser mantida. 

A Procuradoria de Justiça, f. 56/57, argumentou que a concessão da liminar 
visa  a  proteção  da  integridade  física  dos  espectadores  que  frequentam  o 
estabelecimento, até que o Agravante regularize e apresente toda a documentação 
necessária  para  seu  funcionamento,  pugnando,  ao  final,  pelo  desprovimento  do 
Agravo. 

É o Relatório.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  conheço  do 
Recurso. 

O Recorrente pretende a cassação da liminar que suspendeu a realização de 
eventos  de  grande porte  que  vinham ocorrendo no estabelecimento  “A Fábrica”, 
localizado na Praia do Jacaré, Rua Noca Paisagem, s/n, Q 10A, lote 23, Cabedelo, f. 
24.  

A Decisão Agravada foi calcada no entendimento de que, apesar da existência 
de Alvará da SUDEMA para a autorização da utilização de som mecânico e música 
ao vivo (voz, violão e teclado), o Agravante não apresentou os demais documentos 
necessários à realização de eventos diversos àqueles previstos no referido Alvará, 
dentre  eles,  o  contrato  e  plano  de  vigilância  privada,  o  contrato  de  serviço  de 
assistência  médica  com  profissionais  habilitados  e  ambulância  e  os  demais 
documentos  comprobatórios  de  ciência  do  evento  encaminhados  ao  Serviço  de 
Atendimento Médico de Urgência – SAMU, Departamento Estadual de Trânsito do 
Estado  da  Paraíba,  Polícia  Rodoviária  Federal,  Departamento  de  Trânsito  e 



Transporte do Município e a Secretaria de Segurança do Município de Cabedelo. 

Conforme o Ofício nº. 01/2013 trasladado às f. 20, no Estabelecimento “A 
Fábrica” estavam sendo realizados eventos às sextas-feiras, sábados e vésperas de 
feriados, nos horários das 18h às 3h, e nos domingos, das 18 à 1h da madrugada. 

Em que pese o Agravante possuir Licença Ambiental de Operação, emitida 
pela SUDEMA, f. 28,  tal autorização é restrita à exploração de atividade no ramo do 
lazer social, especificamente, bar e restaurante. 

Sendo  assim,  impõe-se  a  manutenção  da  liminar  concedida  pelo  Juízo, 
porquanto  é  adequada  à  preservação  da  segurança  e  da  própria  vida  dos 
frequentadores  do  estabelecimento,  tendo  em  vista  que  para  a  continuidade  da 
realização de um evento público é necessário o preenchimento dos requisitos formais 
que tragam a tranquilidade e a proteção daqueles que o frequentam.

Posto isso, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento, em 
harmonia com o Parecer Ministerial, mantendo a liminar concedida pelo Juízo.

É o voto. 

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 23 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


