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1-Relatório

 

Trata sobre ação popular proposta pelo Advogado Dr. Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior, em face do
Município de Caratinga, cujo endereço eletrônico predispôs.

 

Narra, juntando fotos que houve Decreto Municipal 039/2002 que decretou o tombamento da Praça
Cesário Alvim, onde se situa a Catedral na cidade de Caratinga, seguiram-se fotos abaixo.

 

Descreveu sobre o piso da praça pública calçada com pedras portuguesas com fragilidade adequadas ao
patrimônio histórico que o Conselho do Patrimônio Cultural encaminhou ofício em 12/12/2017 que cita
contendo as deliberações do Conselho quanto a conservação do bem público tombado, discriminando nos
art’s. 12 e 13 que o douto autor transcreve da proibição da retirada de pedras para fixação de barracas,
bem como a proibição da entrada de veículos e bicicletas na Praça Cesário Alvim, apenas com exceção
dos veículos utilizados para conservação, bem como bicicletas infantis de crianças acompanhadas dos
responsáveis.

 

Que não houve retorno do ofício.

 

Que o estacionamento fere o art. 181 do CTB, com a degradação do piso de pedra portuguesa do Jardim
Público conforme o colacionado em fotos e do laudo pericial encomendado pelo referido Conselho, onde
se constata os danos.

 

Descreveu o art. 62 da Lei de Crimes Ambientais.

 

Alegou negligência do réu quanto ao cumprimento da proibição do estacionamento.

 

Juntou novas fotos, juntamente com o referido laudo.

 

Após, disse do risco do trânsito de pedestres especialmente deficientes, no caso cadeirantes, juntando
post.

 

Mais fotos, em relação a Praça.
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Relatou do patrimônio público tombado mais uma vez, colacionou novamente fotos do piso da praça,
estes com manutenção, haja vista que não são atendidos pelo trânsito de carros.

 

Fundamentou a ação popular com base no art. 5º, LXXIII da CR/88 no interesse de agir com base no
escólio do Doutrinador José Afonso da Silva.

 

Citou o art. 6º da referida lei.

 

Disse da omissão do poder Público acarretando lesão ao patrimônio público cultural.

 

Disse da necessidade de preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, e pediu
providência do que chamou de “estancar o uso ilegal do espaço acarretando a flagrante deterioração”.

 

Citou escólio de Fernanda Passanha do Amaral Gurgel.

 

Citou o art. 181, VIII do CBT, quanto a proibição de estacionar veículo, como infração inclusive grave;
citando também o art. 24 quanto a responsabilidade do Município de fiscalizar o trânsito quanto ao uso
público.

 

Disse da responsabilidade do Município de Caratinga quanto a promoção do patrimônio cultural, previsto
na competência comum do art. 23, incisos III e IV e art. 24, VII e IX e art. 30 IX, bem como art’s. 215 §3º
e art. 216, todos da CR/88.

 

Disciplinou também a Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art. 209 bem como o Estatuto da
Cidade em seus art's. 1º e 2º e a Lei Estadual 11.726/94 que dispõe da política cultural do estado de Minas
Gerais, destacando seu art. 3º.

 

Também trouxe a Lei Municipal 3025/07 que dispõe de regulamentação da política de desenvolvimento
urbano em seu art. 9º, incisos, art. 28/29/30/32/34/35/37/62/64 e art. 133, quanto a plena proteção do
patrimônio histórico e cultural.

 

Discorreu sobre doutrina e jurisprudências quanto a ações civis de preservação de praça pública, com
obrigação de não fazer, destacando o valor histórico e arquitetônico; bem como possibilidade de proteção
pela via judicial; ainda citando o 1º Encontro Nacional do Ministério Público na defesa do patrimônio
cultural, conhecida como a Carta de Goiânia, definindo responsabilidade objetiva por danos ao patrimônio
cultural.
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Descreveu a doutrina de Edis Miralé quanto ao ambiente cultural e ainda artigos da Constituição que
dispõe sobre a política nacional do meio ambiente com respectiva legislação, destacando proteção da
estrutura da Praça Cesário Alvim como patrimônio histórico e cultural do Município de Caratinga.

 

Novamente citou jurisprudência a fim de definir a responsabilidade do Município.

 

Pediu tutela de urgência c/c com evidência no sentido da preservação e restauração da referida Praça
Cesário Alvim, com aplicação da lei de trânsito, proteção do patrimônio público e preservação do
patrimônio tombado, determinando que se faça cumprir a lei de trânsito; bem como a fixação de barracas
de feira, retirando e danificando a calçada de pedra portuguesa; bem como a proibição de estacionamento
nos horários de missa.

 

Cita que a utilização da Praça ao arredio da lei de trânsito implica em sanções penais prevista no art. 62, I
da Lei 9.605/98.

 

Citou jurisprudência do TJMG nesse sentido.

 

Pediu a tutela de urgência provisória, no sentido de colocação do estado físico por cadeados, com guarda
do Poder Público Municipal evitando-se o acesso a Praça por veículos automotores, bem como
fiscalização do trânsito na localidade, com proibição de estacionamento de veículos na praça; e
elaboração e apresentação em Juízo, no prazo de 30 dias de projeto de restauração de piso da referida
praça; não autorização de nenhuma realização de evento público ou privado no imóvel dessa ação, sem
prévia autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, bem como estabelecimento de multa
diária, e ao final a condenação do Município na restauração e recomposição da praça no prazo de 06
meses, bem como a condenação com a confirmação dos pleitos de tutela provisória realizados e assim
declinados.

 

Pediu a intimação do Município bem como a intimação da Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultural
de Caratinga.

 

Deu a causa o valor de R$100 mil reais.

 

Juntou ata do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.

 

Juntou Decreto Executivo do tombamento da praça.
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Juntou cópia dos Decretos sobre tombamento.

 

Juntou notificação ao Prefeito a época Ernani Campos Porto sobre tombamento da Praça Cesário Alvim
pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural.

 

Juntou laudo técnico de bens protegidos discriminando o exercício do ano de 2019, com esquemática da
área tombada, o perímetro urbano do tombamento da referida praça com as considerações feitas pela
Arquiteta Drª Débora Bicalho.

 

Juntou comprovante de inscrição do autor com sua legitimidade ativa quanto ao voto popular, restando
assim considerado cidadão, bem como certidão da Justiça Eleitoral.

 

Juntou carteira da Ordem referente ao próprio cidadão e Dr. Advogado autor.

 

Pediu a devida urgência.

 

É o relatório.

Decido.

 

2-Fundamentação

A Lei 4.717 de junho de 1965 regula a ação popular na forma direta de participação efetiva do cidadão
nos atos estatais da democracia brasileira, considerando seus artigos, principalmente o que toca a proteção
do patrimônio do Município.

 

E assim foi feita através do cidadão e Dr. Advogado conhecido como professor “Humbertinho”.

 

Isto posto, recebo a inicial, isento de custas, nos termos da referida lei.

 

Destaco que o Dr. cidadão encaminha ao Poder Judiciário uma peça de outorga dos mais importantes
fundamentos quanto a preservação de um bem notoriamente conhecida em Caratinga e região, como
sendo a Praça Cesário Alvim.
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Destacou em cópias de regulamentos no caso Decreto o seu tombamento e pediu rogando em nome desta
proteção as medidas que constam desta inicial - que diga-se de passagem uma peça que deve ser acolhida,
pelo menos em ensinamentos para o bem-estar público - vez que minuciosamente fundamentada e sem
causar qualquer leitura cansativa enfrenta um problema existente a envolver instituições fortes e presentes
em Caratinga.

 

Digo instituições fortes; pois o grande cerne da presente lide aborda o estacionamento utilizado pela Mitra
Arquidiocesana, da Igreja Católica instalada naquela urbes.

 

Não se definiu ao certo se foi a Igreja Católica que se desenvolveu antes ou depois da referida Praça ou
mesmo durante; mas o certo é que é público e notório, conforme as fotos acostadas, bem como o laudo da
Drª Débora Bicalho de que é usado sim como estacionamento; e isto já vai de muito tempo, para as
missas, eventos e casamentos na Igreja de veículos automotores que se utilizam de parte da referida praça,
delineada por escoras ou pequenas muretas de alvenaria; dando-se a entender ou criando-se o costume de
que naquele entorno, ainda que dentro da praça, seja uma área exclusiva da referida Igreja Católica, para
que a mesma e seus fiéis ou frequentadores utilizem como estacionamento nas missas, casamentos e
eventos na forma acima citados e bem definidos na douta inicial.

 

Além dessa questão existe a questão do Conselho Patrimonial que, juntamente com o laudo técnico
observa que as “quermesses” certamente realizadas também pela referida e respeitosa Igreja Católica ao
exercício da referida atividade também causam determinado dano ao referido piso de pedras portuguesas
que fazem parte do entorno da referida praça, gerando como causa inclusive de seu tombamento, através
do Decreto supracitado.

 

O cidadão e Dr. “Humbertinho”, como é conhecido conforme disse notoriamente na cidade, disse que o
Município foi devidamente notificado, conforme notificação que acosta aos autos, porém não tendo dado
solução ou mesmo retorno as providências solicitadas.

 

Assim, judicializou-se a questão, trazendo-se em demanda os pleitos a este Poder Judiciário local.

 

Passo, de forma sintética para não me alongar; vez que – como dito acima- a inicial apesar de extensa não
traz qualquer desagradabilidade em sua leitura e muito pelo contrário traz elementos elucidadores; para
decidir quanto ao pleito da tutela provisória de urgência:

 

Afasto qualquer tutela provisória de evidência; vez que a mesma não se enquadra nos requisitos previstos
nos incisos do art. 311 do NCPC.

 

Assim, não se está a decidir aqui qualquer mérito, seja em âmbito parcial ou total.
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Nos ensinamentos de Eduardo Arruda Alvim, na obra “Tutela Provisória”, 2ª ed, Saraiva, 2017, SP, é
abordado o regime da tutela provisória de urgência, tanto satisfativa quanto cautelar.

 

Dele, se extrai que, o processo judicial garante qualquer ameaça de lesão nos termos da Constituição
Federal, art. 88, art. 5º inciso XXV, e conjugada essa necessidade de “estancar” (como bem disse o autor
da inicial, conforme relatório acima) conjugado com a razoável duração do processo, previsto no art. 5º,
LXXVIII da CR/88, necessário que esse acesso seja amplo, irrestrito e acima de tudo efetivo.

 

Para isso criou-se um sistema sincrético o pleito de tutela provisória, fato que já havia em termos de
liminar na lei do ano de nascimento desse Juiz, conhecida como a Lei da Ação Popular.

 

Fez a previsão de que, de forma incidental desde que demonstrada a probabilidade do direito; e este nos
ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco, seria a prova inequívoca e a verossimilhança do
convencimento da situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes a aceitação de
determinada proposição, sobre os motivos divergentes. (DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. A

. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001 p.145)reforma do Código de Processo Civil

 

No caso em questão, a inicial trouxe toda a fundamentação de que o entorno da praça está a abranger a
área que notoriamente é usada como estacionamento pela Igreja Católica; e que o uso desse
estacionamento, bem como das quermesses ou atividades oriundas ou vinculadas a mesma que retira a
pedra portuguesa causam dano ao passeio da praça que, conforme se viu é tombado e que também
visualizado e comprovado o Conselho do Patrimônio se manifestou expressamente quanto a proibição;
expandindo-se inclusive na impossibilidade de circulação de bicicletas ou outros meios por adultos,
exceto bicicleta infantil acompanhado pelo responsável.

 

Assim, uma vez comprovado, pela documentação juntada, inclusive o laudo técnico de que o uso que vem
sendo feito de estacionamento bem como de barracas e eventos na praça, entretanto, somente no entorno
do estacionamento ou próximo utilizado pela Igreja é demonstrada a probabilidade do direito de que, em
relação aquela área deve ser preservada.

 

Contudo, é fato público e notório inclusive pela foto acostada que sempre se utilizou da referida área para
o trânsito de carros para estacionamento em missas, casamento e ou festividades.

 

Assim, existe um conflito, no sentido de que com o passar do tempo aceitou-se, não se sabe ainda ao certo
o motivo, mas é fato que se aceitou que a área em questão continuasse a ser utilizada como
estacionamento e utilização de instalação de barracas para quermesses afixadas nas pedras portuguesas
que compõem toda a praça, inclusive a parte, ou seja, o entorno do tido como estacionamento da praça.

 

Isto será objeto de esclarecimento, após o necessário e indispensável contraditório.
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Porém, em termos de cognição sumária, ou seja, no plano do grau de profundidade que se apresenta o
pleito de tutela provisória de urgência, certo é, que o estacionamento de carros e as fixações de barracas,
bem como o trânsito de bicicleta de adultos, na área conhecida como entorno utilizado como
estacionamento pela Igreja, está sim a causar grave dano de difícil e incerta reparação em
patrimônio público, vez que se trata de área que se encontra dentro do praceamento, ou seja,
dentro de área pública, não se podendo definir que tal área seja exclusiva da Igreja.

 

Assim, resta a probabilidade do direito atestado, nos termos do art. 311 do NCPC, para obtenção da tutela.

 

Como se sabe, a tutela provisória é um instituto que visa assegurar um acesso efetivo ao Judiciário
quando haja um perigo de perecimento do direito se não houver proteção pronta, na hipótese do art. 300
do NCPC, 2015, quando assim se trata de tutela de urgência antecipada, em face do perigo de dano.

 

Também, quando houver risco ao resultado útil da demanda, conforme o mesmo art. 300 ao tratar da
tutela cautelar.

 

O que se pede no fundo é um misto de tutela antecipada com tutela cautelar, vez que conforme a
probabilidade do direito demonstrado pela prova inequívoca e a verossimilhança que da mesma é extraída
não se pode continuar pelo menos no entorno da praça, até as divisas colocadas para fins de se tentar
balizar um suposto estacionamento para as missas e eventos da Igreja, de que existe um concreto perigo
de dano quanto ao patrimônio da praça demonstrado pelas fotos, principalmente do acesso desta suposta
área utilizada como estacionamento, não se podendo aguardar pois todo o desenrolar do processo.

 

Motivo pelo qual o perigo de grave dano ou de difícil reparação também como outro requisito da tutela
provisória de urgência/antecidapa/cautelar, pouco importa em face da fungibilidade, encontra-se presente
juntamente com o primeiro requisito do direito provável; para sua concessão.

 

Porém, em termos; isto porque conforme dito acima a área foi utilizada; motivo pelo qual não se
pode pura e simplesmente bloquear todo e qualquer estacionamento na respectiva área, bem como
se bloquear toda e qualquer efetiva ação de uma festividade, ainda que promovida pela Igreja, por
quermesse ou o que for.

 

O próprio autor concorda em permitir a utilização de bicicleta infanto juvenil, desde que
acompanhada de seu responsável; demonstrando assim essa própria maleabilidade quanto ao seu
pedir; e aqui não se trata pura e simplesmente de atender o bem-estar da criança, mas sim que o
pequeno veículo movido a força humana não traz o perigo de dano ao calçamento.

 

Confessado pois que existe conflito, pelo próprio autor quanto a utilização da referida área, este
Juízo, também quanto ao deferimento da tutela provisória, não fica condicionado em seu poder
geral de cautela ao que lhe é requerido.
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Aliás a efetivação da tutela provisória foge também em face do poder geral de cautela ao princípio
da congruência, previsto no art. 492 do NCPC; vez que considerando a situação fática dentro do
poder geral de cautela ou efetivação do mandamento judicial, a tutela provisória deve adequar-se a
primazia de se atingir o resultado, ou não se podendo, o resultado equivalente.

 

No caso em questão, restrinjo para fins de tutela provisória em cognição sumária, que a mesma
abranja somente a área utilizada como estacionamento pela igreja, quando das missas, casamentos
e ou eventos, proibindo, em face da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco de resultado
útil a demanda, que se continue a utilizar a referida área como estacionamento de veículo
automotor; abrindo-se a exceção de que a Igreja sempre foi o palco religioso da instituição do
casamento; e que o único veículo a ser permitido a ter o acesso a porta da igreja será o veículo
automotor condutor da noiva.

 

Assim, fica terminantemente proibido sob pena de multa por estacionamento proibido, a ser
cumprido pela Polícia Militar de Minas Gerais a utilização da referida área como estacionamento
para missas, casamentos ou eventos da Igreja Católica, situada na Praça Cesário Alvim, bem como
qualquer tipo de estacionamento, exceto o trânsito até a porta da igreja de um único veículo para a
condução da noiva quando do referido casamento.

 

Assim, havendo três casamentos em tarde ou noite, três serão os únicos veículos que
comprovadamente levando a noiva poderão adentrar na referida região, aguardando assim a sua
saída.

 

Como nos ensina  Didier Júnior e outros na obra “Cursos de Direito Processual Civil- Execução” 7ªFredie
ed. vol V, Jus Podium, BA, 2017; quando da fixação da medida executiva quanto as obrigações de fazer
ou de não fazer nos termos do art. 8º do NCPC, deve ser considerada a proporcionalidade e a
razoabilidade bem como a proibição do excesso, pautada sempre a decisão no princípio da eficiência e da
menor executoriedade da sua execução.

 

A medida na forma acima é adequada, meio bastante a promover o fim, de se afastar o estacionamento de
todos os demais veículos que não o da noiva de poderem adentrar a praça e de poderem continuarem a
utilizar como se estacionamento fosse, causando os danos que se pretendem coibir e que hora se coíbe de
forma sumária em tutela provisória de urgência.

 

Também é o meio necessário dentre os meios disponíveis, vez que adequado a promover o fim de se
preservar o calçamento de maneira menos restritiva, e ao final é proporcional e em sentido restrito, vez
que a vantagem é trazida pela promoção do fim de se acabar com o estacionamento pelo menos em
cognição sumária em tutela provisória de urgência corresponde a desvantagem promovida pela adoção
destes meios, mantendo-se com razoabilidade dentro do dever de equidade, a exigir harmonização da
medida com o caso individual, impondo-se a consideração daquilo que normalmente acontece, que é pelo
menos a preservação do veículo que leva a noiva até a referida porta da Igreja Católica Apostólica
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Romana para o fim de evento tão importante que é o casamento, mantendo-se pois e preservando o
mínimo de conforto para tanto considerando todo o tempo de tal prática.

 

Também, com base nessa razoabilidade o dever de congruência que exige tal harmonização dessas
condições para ao final fazer com que o dever de equivalência desta medida adotada de proibição de
estacionamento cumpra o fim de preservação do calçamento, certamente deteriorado por tal uso,
evitando-se assim qualquer violação do postulado de excesso e cumprindo-se o princípio da eficiência
previsto no art. 37 da CR/88 combinado com o art.8º do NCPC.

 

Ressalvado também a necessidade de máquinas e veículos, para manutenção/reparos, como de praxe
sempre foi.

 

Quanto a proibição de barracas que furem e retirem as pedras portuguesas, de tal forma também tal
prática deverá ser proibida devendo a Prefeitura Municipal ser devidamente comunicada, para mediante o
Código de Posturas aplicar as sanções devidas, podendo permanecer barraca que não fira o calçamento de
pedra portuguesa no entorno da praça, no tocante a área utilizada pela Igreja Católica.

 

Intimar a Prefeitura, bem como a Mitra Arquidiocesana, para cumprir a medida judicial.

 

Também, quanto a utilização de bicicleta por adulto esta fica proibida em todo o entorno da praça,
devendo ser a Prefeitura por seu setor de posturas comunicado quanto a tal proibição; fazendo valer o
Código de Postura vigente quanto a tal prática ora definida como abusiva e ilegal, podendo apenas
circular bicicletas infanto juvenis com acompanhamento dos respectivos responsáveis.

 

Quanto aos demais pleitos, nada é razoável nesse sentido, motivo pelo qual na forma e fundamentação
acima, desde já os indefiro em cognição sumária de tutela provisória de urgência; nada havendo que se
falar em fechamento por cadeado; vez que a PMMG será notificada para coibir o referido estacionamento,
bem como a Prefeitura por seu corpo de Fiscais de Posturas.

 

Não há como se fixar prazo para se atender suposto pleito de reparação em cognição sumária, vez que
insuficiente os seus fundamentos; bem como todos os outros e demais pleitos.

 

Em cognição sumária de tutela provisória de urgência só restará definido em face da necessária
cautelaridade e satisfatividade a questão do estacionamento, barracas; e isto na área do estacionamento
utilizado pela Igreja; bem como a questão do trânsito de bicicletas.

 

Demais questões serão objeto de cognição maior exauriente.

 

Num. 39379619 - Pág. 10Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO

http://pje.tjmg.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18031317121722800000038163190

Número do documento: 18031317121722800000038163190



Devem ser intimadas as partes interessadas como sendo a Igreja Católica pela Mitra Arquidiocesana,
Ministério Público pelo curador do Patrimônio Histórico; bem como o Conselho Municipal do Patrimônio
Cultural de Caratinga; devendo assim o autor, ou a Secretaria providenciar a sua referida intimação.

 

Entendo também, em face de que se trata de um uso do solo urbano que seja também intimada a Câmara
Municipal de Caratinga, pois qualquer desafetação ou afetação da referida área está a envolver não só o
Poder Executivo mas a pessoa formal e judiciária a Câmara Municipal de Caratinga, através de seus
doutos vereadores que são os representantes do povo a manifestar sobre a  em interesse públicoquaestio
municipal.

 

Deferida a tutela provisória de urgência, na forma acima, deve ser intimada a PMMG por seu
Comandante, para fazer cumprir o comando desta decisão; bem como a Prefeitura Municipal de
Caratinga, através de seu Prefeito, para que repasse ao corpo de Posturas Municipais, para fazer valer o
Código de Posturas, quanto a utilização da urbe acima da Praça Cesário Alvim nas limitações judiciais
ora impostas.

 

Intimar também a imprensa local, o Jornal Diário de Caratinga, para a publicidade quanto ao uso da
Praça, cooperando na informação sobre as limitações ora fixadas nesta ação popular, bem como o Jornal a
Semana; para também de igual forma veicular as limitações proferidas em tutela provisória de urgência,
na forma acima.

 

Decisão sujeita a agravo de instrumento.

 

Designo audiência de mediação, para o dia 30/04/2018 às 13:30 horas, sala 02, CEJUSC; podendo
comparecer as partes intimadas e não só o Município citado bem como o autor e RMP.

 

Adoto o rito comum, e não o rito da lei de ação popular, considerando as peculiaridades da referida causa.

 

 

3-Dispositivo

3.1- Recebo a inicial, elogiando a objetividade da presente ação; quanto a sua forma e conteúdo.

 

3.2- Defiro parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada/cautelar, sob a fundamentação acima,
para:
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3.2.1- restrinjo para fins de tutela provisória em cognição sumária, que a mesma abranja somente a área
utilizada como estacionamento pela Igreja, quando das missas, casamentos e ou eventos, proibindo, em
face da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco de resultado útil a demanda, que se continue a
utilizar a referida área como estacionamento de veículo automotor; abrindo-se a exceção de que a Igreja
sempre foi o palco religioso da instituição do casamento; e que o único veículo a ser permitido a ter o
acesso a porta da Igreja será o veículo automotor condutor da noiva.

 

Assim, fica terminantemente proibido sob pena de multa por estacionamento proibido a ser cumprido pela
Polícia Militar de Minas Gerais a utilização da referida área como estacionamento para missas,
casamentos ou eventos da Igreja Católica, situada na Praça Cesário Alvim, bem como qualquer tipo de
estacionamento, exceto o trânsito até a porta da Igreja de um único veículo para a condução da noiva
quando do referido casamento.

 

Ressalvado também a necessidade de máquinas e veículos, para manutenção/reparos, como de praxe
sempre foi.

 

3.3- Decidir pela proibição de barracas que furem e retirem as pedras portuguesas, de tal forma também
tal prática deverá ser proibida devendo a Prefeitura Municipal ser devidamente comunicada, para
mediante o Código de Posturas aplicar as sanções devidas, podendo permanecer barraca que não fira o
calçamento de pedra portuguesa no entorno da praça, no tocante a área utilizada pela Igreja Católica.

 

3.4- Quanto a utilização de bicicleta por adulto esta fica proibida em todo o entorno da praça, devendo ser
a Prefeitura por seu setor de posturas comunicado quanto a tal proibição; fazendo valer o Código de
Postura vigente quanto a tal prática ora definida como abusiva e ilegal, podendo apenas circular bicicletas
infanto juvenis com acompanhamento dos respectivos responsáveis.

 

3.5- Ficam indeferidos os demais pleitos na forma e fundamentação, bem como razões acima.

 

3.6- Intimar o Ministério Público, (conforme art. 7º, I, alínea a) da Lei 4.717/65) curador do Patrimônio
Cultural, conforme o autor requer; intimar a Mitra Arquidiocesana, responsável pela Igreja da Catedral da
Praça Cesário Alvim (nos termos do inciso III da referida lei) para cumprimento das determinações, e em
querendo intervir no processo; bem como o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga;
bem como a PMMG através de seu comando, para cumprir as fixações dessa tutela antecipada, bem como
a Prefeitura, através de seu corpo de fiscalização de postura, por seu Prefeito Municipal.

Todos com cópia desta.

 

3.7- Designo audiência de mediação, para o dia 30/04/2018 às 13:30 horas, sala 02, CEJUSC; podendo
comparecer as partes intimadas e não só o Município citado bem como o autor e RMP.
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3.8- Cite-se pessoalmente/eletronicamente o Município de Caratinga para comparecimento na audiência
supra.

 

3.9- Dar ciência aos Jornais Diário de Caratinga e Jornal a Semana com cópia da referida decisão para a
publicidade da devida.

 

PRI.

 

Cumpra-se.

 

 

Caratinga, 13 de março de 2018.

 

 

 

José Antônio de Oliveira Cordeiro

Juiz de Direito

 

 

 

 

 

CARATINGA, 13 de março de 2018
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