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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DA  2ª   VARA
DA COMARCA DE CATALÃO – GOIÁS – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA
MATÉRIA AMBIENTAL E FAZENDA PÚBLICA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE
GOIÁS  , por seu Promotor de Justiça Titular da Terceira
Promotoria  de  Justiça  de  Catalão,  Curadoria  do  Meio
Ambiente,  in  fine assinado,  no  uso  de  suas  atribuições
constitucionais  e  legais,  vem,  respeitosamente,  diante
de Vossa Excelência,  com espeque no incluso autos de
Procedimento Preparatório nº 007/2017 com 01 volume
contendo  82  laudas,  e,  fulcrado  nos  permissivos
insculpidos  na Constituição  Federal,  na Lei  7.347/85 e
na  Lei  8.625/93  propor  a  presente  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA  AMBIENTAL,  com  pedido  liminar  de
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMINATÓRIO
em desfavor de:

1º) RAFAEL LINO VAZ - ME  , (nome fantasia  Achei
Auto Peças),  pessoa jurídica de direito privado inscrita
no  CGC/MF  sob  n.º  27.606.948/0001-41,  sediada  na
Av.  João  Neves  Vieira,  n.º  391,  Bairro  Lago  das
Mansões,  Catalão  (GO),  representada  pelo  sócio-
proprietário  RAFAEL  LINO  VAZ,  brasileiro,  estado
civil e endereço eletrônico ignorados, empresário, filho
de João Batista  Vaz e Zenedy Lino Luiz Vaz, portador
do  CPF  930.988.201-87,  residente  na  Rua  Canadá,  nº
80, Bairro das Américas, Catalão (GO); e, 

2º)  MUNICÍPIO  DE  CATALÃO  ,  pessoa  jurídica  de
direito  público  interno  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº
01.505.643/0001-50,  representada  pelo  Senhor  Prefeito
de  Catalão,  Dr.  Adib  Elias  Júnior,  ou,  pelo  Senhor
Procurador-Geral do Município,  Dr. Leonardo Oliveira
Rocha,  com sede na Av. Nassim Agel,  nº  505,  Centro,
Catalão (GO);

pelos  substratos  fáticos  e  jurídicos,  a  seguir,
alinhavados: 
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Quanto  aos  dados  da  qualificação  faltantes  dos  requeridos,  ou  seja,
endereço eletrônico, nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, o Ministério Público
requer a  Vossa Excelência  que,  posteriormente à citação,  determine  aos réus que
forneçam os dados faltantes ou que determine diligências para a supressão de tais
informações.

I - DOS FATOS: 

01. A  primeira  requerida  explora  o  comércio  de  peças  usadas  de
automóveis (Ferro Velho), motivo pelo qual mantém no imóvel situado na Rua
Oscar  Alves  Leão,  nº  69,  Bairro  das  Mansões,  Catalão  (GO)  ,  um depósito  a
céu  aberto  de  sucata  (carros  velhos  e  inservíveis) ,  conforme  comprovam  as
fotografias juntadas pelos subscritores do abaixo-assinado de fls. 06/10, vizinhos
que se sentem incomodados com os transtornos causados pela atividade no local.

02. É  cediço  que  se  trata  de  uma  atividade  incômoda,  pois,  provoca
irrefutáveis  transtornos  à  vizinhança,  decorrente  da  disposição  de  sucatas  a  céu
aberto, sujeita às intempéries climáticas e propiciando acúmulo de água com risco
de proliferação de roedores e insetos, especialmente, o mosquito da dengue. Além
disso,  faz  parte  da  natureza  da  atividade  a  desmontagem  das  sucatas  para
aproveitamento  de  peças,  situação  que  também  pode  contribuir  para  poluição
sonora. 

03. Sentindo-se  incomodados  com  a  atividade  comercial  no  local,  os
moradores  vizinhos  ao  estabelecimento  comercial  protocolaram  abaixo-
assinado  junto  ao  Ministério  Público ,  sustentando  que  no  local  não  pode
funcionar este tipo de atividade. 

04. Instada  pelo  Ministério  Público  sobre  a  regularidade  da  localização
da atividade comercial,  a  SEMMAC – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Catalão informou em seu  Relatório de Fiscalização nº 049/2017   de fls. 31/32
que a apesar de a área em questão ser classificada como  ZUD 2 – Zona Urbana
de Usos Diversificados,  e,  embora a princípio não seja permitido a instalação da
atividade  na referida  zona,  pois,  classificada  como CS-3 –  Comércio  Varejista  e
Serviços  de  Nível  3  -,  a atividade  da requerida  está  autorizada pela  legislação
municipal  vigente,  pois,  a  Av.  João  Neves  Vieira  possui  a  natureza  de  VIA
ARTERIAL, sendo, portanto, possível a instalação da atividade no local .

05. Cumpre notar, Excelência, como equivocada a interpretação do órgão
licenciador  (SEMMAC),  haja  vista  que  a  atividade  licenciada  não   está  sendo
explorada em imóvel defronte à VIA ARTERIAL Avenida João Neves Vieira,
pois,  cabalmente,  comprovado  por  fotografias  que  o  imóvel  em  questão,
situado  na Rua Oscar  Alves  Leão  nº  69,  possui  frente  voltada  para  esta  via
pública,  e,  não  àquela  considerada  pela  SEMMAC  .  Tanto  é  verdade,
Excelência, que os veículos depositados no terreno acessam o local pela Rua Oscar
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Alves Leão, havendo um portão que permite a entrada das sucatas. As fotografias
aéreas de fls. 07/10 comprovam o alegado. De fato, sequer há acesso dos veículos
usados  (sucata)  pelo  terreno  defronte  à  Avenida  João  Neves  Vieira,  pois,
obstado  por  construções  existentes  no  local,  não  apenas  da  requerida,  como
também de outras empresas. 

06. Logo,  não  resta  dúvida  de  que  a  atividade  licenciada  está
ocupando e sendo exercida no imóvel situado na Rua Oscar Alves Leão, nº 69,
e,  não no terreno defronte  à  VIA ARTERIAL  .  Provavelmente,  Excelência,  no
terreno  defronte  à  Avenida  João  Neves  Vieira  deve  funcionar  a  parte  de
comercialização  das  peças  e  prestação  de  serviço.  Todavia,  o  depósito  e
desmontagem dos veículos usados funcionam no terreno defronte para via pública
Rua Oscar Alves Leão, classificada como VIA LOCAL  .

07. Restou  apurado  que,  embora  não  possuísse  licença  ambiental  para
explorar  a  referida  atividade,  no decorrer  da  instrução do incluso  procedimento
preparatório,  a  requerida  obteve  licenciamento  ambiental  junto  ao  órgão
competente,  no  caso,  a  SEMMAC –  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  de
Catalão, sendo emitida em 03/11/2017, a LASC – Licença Ambiental Simplificada
Corretiva nº 013/2017 de fls. 68/69  , com validade até 02 de novembro de 2019.

08. Conforme  constou  na  referida  LASC,  o  empreendimento  licenciado
está identificado como RAFAEL LINO VAZ ME com endereço na Av. João Neves
Vieira, nº 391, Lago das Mansões Silva Leão, Catalão (GO), área total de 850 m² e
área construída de 280 m².

09. Irresignado com esta posição da administração municipal de Catalão,
externada  por  meio  da  SEMMAC,  por  considerá-la  equivocada,  ao  Ministério
Público cabe,  tão somente,  invocar a tutela jurisdicional do Estado para reparar a
situação de ocupação irregular da área. 

II – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
 
 

10. Em seu perfil  institucional,  o Ministério Público tem, dentre outras,
as  atribuições  de  promover  a  ação  civil  pública  para  a  proteção  de  interesses
difusos, conforme previsto na Constituição Federal,  artigo 129, inciso III,  na Lei
nº 7.347/85, artigo 1º, inciso I e VI, e,  na Lei nº 8.625/93, artigo 25, IV, "a".
 
11. Os  interesses  atinentes  à  defesa  do  meio  ambiente  e  dos  padrões
urbanísticos são difusos por excelência, haja vista que seu objeto é indivisível e os
respectivos  titulares,  ligados  por  circunstâncias  de  fato,  indetermináveis.  Desta
forma, estão tutelados pela Lei Federal nº 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública, in
verbis: 
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Artigo  1º  Regem-se  pelas  disposições  desta  Lei,  sem  prejuízo  da  ação
popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos  morais  e  patrimoniais
causados: 
l - ao meio ambiente;             
(...) 
VI - à ordem urbanística. (negrito nosso)

 
12. Desta  forma,  não  resta  dúvida  quanto  à  legitimidade  do  Ministério
Público  para  atuar  na  defesa  do  meio  ambiente  e  da  ordem urbanística,  visando
tutelar os interesses de toda a coletividade, entendidos no seu aspecto mais amplo.

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

13.              Preocupado com o ordenamento adequado das cidades, o Constituinte
de 1988,  expressamente,  estabeleceu no  artigo  182 como objetivo  da política  de
desenvolvimento urbano ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais  da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes: 
 

Art.  182.  A  política  de  desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  Poder
Público  municipal,  conforme  diretrizes  geral  fixadas  em  lei,  tem  por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes.

14.              No  artigo  2º  do  Estatuto  das  Cidades  o  legislador  previu  como
objetivo da política urbana “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana”, estabelecendo como diretrizes gerais:

 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis , entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana,
ao  transporte  e  aos  serviços  públicos,  ao  trabalho  e  ao  lazer,  para  as
presentes e futuras gerações;
...
IV  –  planejamento  do  desenvolvimento  das  cidades,  da  distribuição
espacial  da população e  das atividades econômicas  do Município e  do
território  sob  sua  área  de  influência,  de  modo  a  evitar  e  corrigir  as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio
ambiente  ;
...
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 infraestrutura urbana;
...
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
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15.              Inquestionável  ser  o  meio  ambiente  urbano uma  espécie  do  gênero
meio  ambiente,  verdadeiro  interesse  difuso  e  direito  fundamental  humano  de
terceira  geração e  que  está  merecendo,  cada  vez  mais,  especial  atenção  do
legislador  pátrio,  cumprindo  destacar  em  relação  ao  meio  ambiente  urbano  a
doutrina abaixo:
 

"O desenvolvimento  urbano  ordenado  ,  para  o  qual  são  ditadas  normas
urbanísticas  pelo três entes estatais,  responsável  pela qualidade de vida e
bem-estar  social,  constitui  interesse  difuso,  porque  interessa  a  toda  a
comunidade, a um número indeterminado de pessoas  ,  e não apenas aos
adquirentes  de  lotes  de  determinado  parcelamento,  já  que  todos  têm  -
escudados  na  Constituição  -  o  direito  de  não  sofrer,  ainda  que
indiretamente,  as  consequências  do  parcelamento  ilegal,  que  se  faz  no
interesse  precípuo  dos  especuladores  e  se  traduz  em  enorme  problema
social,  comprometendo  a  regularidade  da  saúde  pública,  transporte,
segurança  e  a  própria  qualidade  de  vida".  (Fernando  Grella  Vieira  -
"Aspectos Civis da Regularização", ed. CEPAM, 1.991). (grifo nosso).

16.              O equilíbrio, a harmonia, a segurança jurídica e a qualidade de vida
de  um  bairro  ou  toda  uma  cidade  interessam  não  apenas  aos  seus  moradores,
mas,  a  todos  que  adentrarem  aos  seus  limites  territoriais,  seja  a  serviço  ou
passeio,  em definitivo  ou  passagem.  Assim,  o  meio  ambiente  urbano interessa  a
um número indeterminado  de  pessoas  sendo certa  sua natureza  transindividual.
Daí  a  relevância  do  desenvolvimento  urbano ordenado  para  a  garantia  de  uma
cidade sustentável, devendo a propriedade urbana cumprir com sua função social.

17.              No  sentido  da  prevalência  da  função  social  da  propriedade  urbana,
citamos  a  lição  do  respeitado  ambientalista  brasileiro  Édis  Milaré em  sua  obra
Direito do Ambiente, Editora RT, página 239:

“Assim, desde que o uso da propriedade se divorcie de sua função social,
a  Administração  Pública,  no  exercício  do  seu  poder  de  polícia,  tem  o
dever  de  limitá-lo  administrativamente  (inclusive  por  meio  de
expropriação)  ou  por  via  de  recurso  ao  Poder  Judiciário.  Do contrário,
tornar-se-á  solidariamente  responsável  por  eventuais  danos  sofridos  por
terceiros em virtude e  deu sua ação (permitindo o exercício de atividade
prejudicial  ao  meio  ambiente)  ou  de  sua  omissão  (negligenciando  o
policiamento desta atividade).
Por outro lado, cumpre ressaltar que as normas editadas com o escopo de
defender  o  meio  ambiente,  por  serem  de  ordem  pública,  têm  aplicação
imediata,  vale  dizer,  aplicam-se  não apenas  aos  fatos  ocorridos  sob  sua
vigência, mas também às consequências e efeitos dos fatos ocorridos sob a
égide da lei anterior (facta pendentia).  Essas normas só não atingirão os
fatos  ou  relações  jurídicas  já  definitivamente  exauridos  antes  de  sua
edição (facta praeterita)”.

18. O  LOTEAMENTO  “LAGO  DAS  MANSÕES  SILVA  LEÃO”
CONSTITUI  ZONA  DE  PREDOMINÂNCIA  RESIDENCIAL  -  Conforme
CAPÍTULO III da  Lei Complementar Municipal n.º 3.439, de 08 de dezembro
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de  2016,  que  instituiu  o  PLANO  DIRETOR  DE  ORDENAMENTO  DO
TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CATALÃO, a área
em  questão  –  Rua  Oscar  Alves  Leão,  Lago  das  Mansões  Silva
Leão, é classificada como ZUD – Zona de Uso Diversificado 1,
caracterizando-se  como  área  de  uso  misto  com
predominância residencial .  Nesse  sentido  transcrevemos  os  artigos  19  e
10 da citada lei:

Art.  19  –  A porção  do  território,  estabelecida  como  Macrozona  Urbana,
fica subdividida nas seguintes microzonas:
I – Zona Urbana de Usos Diversificados (ZUD);
II – Zona Urbana de Uso Sustentável (ZUUS);
III – Zona Urbana de Usos Especiais (ZUE);
IV  –  Zona  de  Uso  Exclusivo  para  Atividades  de  Reciclagem,
Reaproveitamento e Reutilização de Resíduos (ZEAR);
V – Zona de Influência da ETE (ZETE);
VI – Zona de Expansão Urbana (ZEU);
VII – Zona Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM).
 Parágrafo único – O uso e ocupação das zonas acima nominadas deverá
observar o disposto nesta Lei e na Lei de Uso e Ocupação do Solo quanto
às  restrições  de  uso,  não  devendo,  salvo  exceções  legais,  ser  permitida  a
ocorrência de taxa de permeabilidade inferior a 20% da área do terreno.

Art.  20  – A  Zona  Urbana  de  Usos  Diversificados  (ZUD)  corresponde  às
áreas  que podem ter  diversas  formas  de  usos  e  ocupações do solo,  desde
que  compatíveis  com  as  características  físicas,  ambientais,
socioeconômicas  e  infraestruturais  de  cada  segmento  urbano.  A  ZUD  se
subdivide em - 
I – ZUD–1 – áreas de uso misto, com predominância residencial. 
II – ZUD–2 – áreas de uso misto, com predominância comercial.
III – ZUD–3 – área central de uso misto, com predominância comercial.
IV  –  ZUD–4 –  áreas  de  uso  misto,  com  predominância  comercial,
especialmente  voltada  para  atividade  de  logística  e  transporte,  situada  às
margens das rodovias que cortam os perímetros urbanos.  

19. De acordo  com  o  mapa  do  Microzoneamento  Urbano  de  Catalão
(fls.  80),  anexo  à  Lei  Complementar  nº  3.439/2016,  o  imóvel  em  questão  está
enquadrado  como  ZUD  1  –  Zona  de  Uso  Diversificado  1  .  Para  facilidade  da
análise, juntamos a figura de fls. 81, numa escala maior do que a imagem contida
no mapa.

20. Disciplinando  o  uso  e  ocupação  do  solo  de  Catalão,  o  legislador
complementar  por  meio  da  Lei  nº  3.441,  de  08  de  dezembro  de  2016,
expressamente estabeleceu:
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Art.  1º  -  Esta  Lei  Estabelece  normas  de  uso  e  ocupação  do  solo  do
Município  de  Catalão,  observadas  as  disposições  da  Lei  que  institui  o
Plano  Diretor  de  Ordenamento  do  Território  e  Desenvolvimento
Sustentável  de  Catalão  –  PDOTDSC,  tendo  em  vista  os  seguintes
objetivos:
I  –  Consolidar  a  estrutura  urbana  existente,  adequando-a  ao  crescimento
previsto;
II- Assegurar a observância de padrões de urbanização compatíveis com as
tradições locais e as expectativas da comunidade;
III – Estimular o uso adequado dos terrenos, tendo em vista a saúde, a
segurança e o bem-estar da população;
IV  –  Regular  o  uso  dos  edifícios,  construções  e  terrenos  para  fins
residenciais, comerciais e industriais, bem como de outras finalidades;
V – Regular as áreas das construções,  sua localização e ocupação nos
lotes;
VI – Assegurar a adequada distribuição da população e das atividades para
que a utilização da infraestrutura urbana seja mais adequada.

Art.  4º  - O  microzoneamento  urbano  corresponde  às  áreas  passíveis  de
parcelamento  do  solo  urbano,  permitindo  diversas  formas  de  uso  e
ocupações  do  solo,  desde  que  sejam  compatíveis  com  as  características
físicas, ambientais, socioeconômicas e de infraestrutura da área. A porção
do  território,  estabelecida  como  Macrozona  Urbana,  fica  subdivida  nas
seguintes microzonas:
I – Zona Urbana de Usos Diversificados (ZUD);
II- Zona Urbana de Uso Sustentável (ZUUS);
III- Zona Urbana de Usos Especiais (ZUE);
IV  -  Zona  Urbana  de  Uso  Exclusivo  para  Atividades  de  Reciclagem,
Reaproveitamento e Reutilização de Resíduos (ZEAR);
V – Zona de Influência da ETE (ZETE);
VI – Zona de Expansão Urbana (ZEU);
VII - Zona Urbana de Proteção de Manancial (ZUPM).

SUBSEÇÃO I
DA ZONA URBANA DE USOS DIVERSIFICADOS – ZUD

Art.  5º  -  A  Zona  Urbana  de  Usos  Diversificados  (ZUD)  corresponde  às
áreas  que podem ter  diversas  formas  de  usos  e  ocupações do solo,  desde
que  sejam  compatíveis  com  as  características  físicas,  ambientais,
socioeconômicas  e  infraestruturais  de cada segmento  urbano,  subdivindo-
se em:

I – ZUD-1 – áreas de usos misto, com predominância residencial,  cuja
ocupação deverá observar os seguintes parâmetros:
a. Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
b. Taxa de permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
c. Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,15 (quinze centésimos);
d. Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1 (um inteiro)
e. Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 3 (três inteiros);
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II  –  ZUD-2  -  áreas  de  usos  misto,  com  predominância  comercial,  cuja
ocupação deverá observar os seguintes parâmetros:

a. Taxa de ocupação máxima: 0,7 (sete décimos);
b. Taxa de permeabilidade mínima: 0,2 (dois décimos);
c. Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: 0,20 (vinte centésimos);
d. Coeficiente de Aproveitamento Básico: 1 (um inteiro)
e. Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 5 (cinco inteiros);

Art.  23  –  Os  usos  do  solo  no  Município  de  Catalão  compreenderão  as
seguintes categorias:
(...)
V  –  CS3:  Comércio  Varejista  e  Serviços  Nível  3:  hipermercados,
shopping centers,  universidades,  boates,  discotecas,  diversões  eletrônicas,
hotéis,  motéis,  pensões,  cinema,  emissoras  de  rádio  e  TV,  postos  de
serviço para lavagem,  lubrificação e  abastecimento de veículos,  comércio
varejista de combustíveis líquidos e gasosos, concessionária de veículos e
acessórios,  oficinas  mecânicas,  marcenarias  e  outras  modalidades
consideradas  pelo  Município  como  compatíveis  com  amplitude  local  de
consumo e trabalho e com o ambiente e o tráfego da vizinhança.

Art.  24  –  Na  região  da  Macrozona  Urbana,  as  categorias  de  uso  do  solo
devem observar a seguinte destinação:

TABELA 1 – ZONAS E CATEGORIAS DE USO
MICROZONAS SIGLA USOS PERMITIDOS
Zona  Urbana  de  Usos
Diversificados - 1

ZUD - 1 URI1 / URI2 / CS1 / SUC1 / UI1

Zona  Urbana  de  Usos
Diversificados - 2

ZUD - 2 URI1 / URI2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2/ UI1

Zona  Urbana  de  Usos
Diversificados - 3

ZUD - 3 URI1  /  URI2  /  CS1  /  CS2/  CS3  /  SUC1  /
SUC2 / UI1

Zona  Urbana  de  Usos
Diversificados – 4

ZUD - 4 URI1 / URI2 / CS1 / CS2/ CS3 / CS4 / SUC1 /
SUC2 / UI1

Zona  Urbana  de  Uso
Sustentável

ZUUS URI1 / URI 2 / CS1 / SUC1

Zona  Urbana  de  usos
Especiais

ZUE CS3 / CS4 / SUC2 / UI1 / UI2 / UI3

Zona  Urbana  de  Uso
Exclusivo  para  Atividades
de  Reciclagem,
Reaproveitamento  e
Reutilização de Resíduos

ZEAR

Serão permitidos empreendimento que tenham
relação  direta  com  o  Aterro  Sanitário,  como
por  exemplo,  usinas  de  reciclagem  e
cooperativas  voltadas  para  a  gestão,
aproveitamento e monitoramento de resíduos.

Zona  de  Influência  da
Estação  de  Tratamento  de
Esgoto 

ZETE Atividades consideradas pelo Município como
compatíveis  com  o  ambiente  e  tráfego  de
vizinhança, excluindo-se UI1 e UI2.

Zona de Expansão Urbana -
1

ZEU - 1 O  projeto  de  parcelamento  deverá  indicar  o
enquadramento  do  novo  empreendimento  em
uma  das  zonas  existentes  para  fins  de
verificação de adequação aos usos permitidos,

Zona de Expansão Urbana -
2

ZEU - 2
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respeitando  os  padrões  urbanísticos  quando
existentes.

Zona de Expansão Urbana –
3

ZEU - 3

Zona Urbana de Proteção de
Manancial

ZUPM Na ZUPM, não será permitida a instalação de
empreendimento classificados como CS4, UI2
e UI3.

HIERARQUIZAÇÃO  DAS
VIAS

SIGLA USOS PERMITIDOS

Via Local VL UR1 / UR2 / CS1 / SUC1 / UI1
Via Coletora VC UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / SUC1 / SUC2 / UI1
Via Arterial VA UR1  /  UR2  /  CS1  /  CS2  /  CS3  /  SUC1  /

SUC2 / UI1 / UI2
Via de Transição VT UR1 / UR2 / CS1 / CS2 / CS3 / CS4 / SUC1 /

SUC2 / UI1 / UI2

21. Portanto,  conforme  se  observa,  sendo  a  atividade  comercial
explorada pelo requerido  – comércio de peças e acessórios usados
para veículos automotores (sucata)  –  classificada como CS3,
como  informado  pela  SEMMAC  (fls.  31)  ,  não  há  autorização  legal  para  sua
instalação  e  funcionamento  em  área  classificada  como  ZUD  1  ou  ZUD  2  ,
situação  que  torna  ilegal  a  atividade  explorada  no  terreno  situado  na  Rua  Oscar
Alves Leão. 

22. De  igual  forma,  Excelência,  a  Rua  Oscar  Alves  Leão  é
classificada  como  VIA  LOCAL,  não  sendo  possível  a
instalação da atividade  de ferro  velho em via  pública  desta
natureza. Nesse  sentido  remetemos  à  tabela  constante  do  artigo  24  da  Lei  nº
3.441/2016, transcrita na página anterior.

23. Constitui  objetivos  do  diploma  legal  em  referência  –  Lei
Municipal Complementar nº 3441/2016, previsto em seu artigo 1º, incisos III, IV
e V:

III – Estimular o uso adequado dos terrenos, tendo em vista a saúde, a
segurança e o bem-estar da população;
IV  –  Regular  o  uso  dos  edifícios,  construções  e  terrenos  para  fins
residenciais, comerciais e industriais, bem como de outras finalidades;
V – Regular as áreas das construções,  sua localização e ocupação nos
lotes;

24. Portanto,  a atividade está duplamente  proibida no local ,  seja  por
ser  a  área  em questão  inserida  no  Bairro  Lago  das  Mansões  Silva  Leão  ZUD  1
(mesmo  que  fosse  ZUD  2,  como  afirmado  pela  SEMMAC),  seja  por  ser  a  Rua
Oscar Alves Leão VIA LOCAL. 

25. Em que pese a LASC – Licença Ambiental Simplificada Corretiva nº
013/2017 de  fls.  68/69  ,  ter  sido  emitido  em 03/11/2017,  com validade  até  02  de
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novembro de 2019, forçoso é reconhecer  que sob a vigência  do Plano Diretor  de
Catalão (Lei nº 3.439 de 08/12/2016) e demais leis que o complementam,  não há
como invocar eventual direito de pré-ocupação por parte da requerida, haja vista
que  a  legislação  pátria  rechaça  a  tese  da  pré-ocupação,  não  reconhecendo  a
existência do direito de poluir o meio ambiente, operando em local inadequado e
vedado por lei.

26. Ainda,  ad argumentandum,  a primeira  requerida não possuía licença
ambiental  de funcionamento,  operando de forma clandestina e irregular.  A LASC
nº  013/2017,  emitida  em  03/11/2017,  inobservou  a  legislação  vigente  sobre  o
assunto,  e,  por  esse  motivo,  não  pode prevalecer,  motivo  pelo  qual  o  Ministério
Público objetiva por meio desta demanda, a INTERDIÇÃO da atividade da ré na
Rua  Oscar  Alves  Leão,  nº  69,  Lago  das  Mansões  Silva  Leão,  e,  consequente
anulação do ato administrativo municipal (LASC nº 013/2017). 

IV - DA NECESSIDADE DA MEDIDA LIMINAR: 

27. Para que se restabeleça a ordem urbanística violada pela ocupação e
funcionamento irregular da atividade em questão, imperioso, para o sucesso desta
ação  civil  pública  ambiental,  um  provimento  jurisdicional  liminar  visando
estancar,  de  pronto,  a  exploração  de  atividade  comercial  em área  proibida,  pela
total abstenção da atividade irregular.

28. O art. 12 da Lei 7.347/85, que contempla um procedimento especial,
prevê a concessão de mandado  initio litis, sem qualquer prejuízo ou concorrência
com os seus arts. 4º ou 5º.

29. Trata-se  de  verdadeira  medida  antecipatória   do  provimento  de
mérito, tal qual nas liminares de procedimento especial, e não de mera providência
cautelar,  perfeitamente  possível,  compatível  e  autorizada  em  lei,  podendo  ser
concedida nos próprios autos da ação civil pública  (cf.  RJTJESP  113/312).

30. Nesse  sentido  a  lição  de  RODOLFO  CAMARGO  MANCUSO
(Ação Civil Pública, ed. RT, págs. 109 e ss.), em comentos a tais dispositivos:

“Conjugando-se os arts. 4º e 12 da Lei n.º 7.347/85, tem-se que essa
tutela  de  urgência  há  de  ser  obtida  através  de  liminar  que,  tanto
pode ser  pleiteada  na ação cautelar  (factível  antes  ou no curso  da
ação  civil  pública)  ou  no  bojo  da  própria  ação  civil  pública,
normalmente  em tópico  destacado da petição  inicial.  Muitas  vezes,
mais  prática  será  esta  segunda  alternativa,  já  que  se  obtém  a
segurança exigida pela situação de emergência.”
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31. Induvidoso  o  cabimento  da  expedição  de  mandado  initio  litis,
cumpre,  num  segundo  passo,  mostrar  a  ocorrência  dos  seus  pressupostos
específicos: a aparência   do   bom   direito   e o perigo   na   demora   do provimento final.

32. No  desenrolar  desta  vestibular,  mostrou-se,  às  escâncaras,  a
possibilidade  jurídica  de  um  provimento  final  de  procedência  do  pedido  a  se
deduzir, pois, autorizado o funcionamento de atividade em local proibido. 

33. Enfim,  mostrou-se  que  é  a  pretensão  objetivamente  razoável  e  que
por  via  da  sumaria  cognitio tivesse  probabilidade  material  de  acatamento,
satisfazendo  a  exigência  do  fumus  boni  iuris (presunção  de  juridicidade),  não
havendo necessidade de maiores digressões para se o evidenciar.

34. Igualmente  no  campo  da  probabilidade,  não  agora  da  possibilidade
jurídica,  mas,  da  incidência  de  dano  ou  agravamento  dos  já  existentes  sobre  os
bens juridicamente protegidos, de se dizer evidenciado, também satisfatoriamente,
o periculum in mora.

35. A  atividade  em  comento  –  comércio  de  peças  usadas  de  veículos
automotores  –  por  sua  própria  natureza,  implica  na  ocorrência  de  danos  ao
equilíbrio ambiental,  os quais só tendem a se agravar  se não exarado provimento
judicial  a  tempo.  Simples  análise  das  fotografias  de  fls.  07/10  comprovam  a
disposição  a  céu  aberto,  de  sucatas  consistentes  em  carcaças  de  veículos
automotores  e  equipamentos  de  refrigeração,  no  terreno  situado  na  Rua  Oscar
Alves  Leão,  nº  69.  Ninguém  em  sã  consciência  pode  negar  que  tais  sucatas
constituem excelentes  recipientes  para  acúmulo  de  água das  chuvas,  propiciando
ambiente  perfeito  de  água  parada  para  proligeração  de  insetos,  especialmente,  o
mosquito transmissor da dengue, além de servir como abrigo para roedores. 

36. Aqui,  então,  indispensável  o  mandado  liminar  (medida  de  caráter
protetivo,  cautelar  ou  antecipatória,  com comando  de  obrigação  de  fazer  ou  não
fazer  executáveis  lato  sensu),  a  cominação  de  multa  (medida  de  pressão
psicológica  para  o  cumprimento  daquele,  forma  de  execução  indireta  ou
imprópria),  independentemente   de   justificação   prévia  ,  ante  os  contundentes
elementos de convicção de plano apresentados, sabendo-se, no mais, que:

“Evidenciados o fumus   boni   iuris   e o  periculum   in   mora   deve o juiz
conceder liminar na ação civil  pública.” (AI  n. 8.221, de Catalão -
rel.  Des.  Charife  Oscar  Abrão  -  3ª  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  de  Goiás  -  Agtes.:  Centro  Educacional  Paulo
Freire e outros - Acórdão de 27.10.94)

37. Há que prevalecer o INTERESSE COLETIVO de todos os moradores
vizinhos da requerida,  em possuir uma sadia qualidade de vida,  sobre o  interesse
econômico desta, ressaltando que o objeto da presente ação coletiva não atinge a
parte da empresa explorada no terreno para a via pública Av. João Neves Vieira ,
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de forma que a interdição da atividade ocorrerá somente no terreno situado na Rua
Oscar Alves Leão.

V – DOS PEDIDOS: 

38. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer:

a) com fulcro  nos  artigos  14,  inciso  IV,  da  Lei  6938/81 e  8º,  inciso  III,  da  Lei
9605/98, c/c artigo 12 da Lei 7347/85 ,  SEJA LIMINARMENTE,  inaudita altera
pars, DETERMINADA à primeira requerida RAFAEL LINO VAZ – ME (Achei
Auto Peças):

a.1)  A  REMOÇÃO  DAS  SUCATAS que  encontram-se  depositadas  no  imóvel
constante na fotografia de fls. 07,  situado na Rua Oscar Alves Leão, nº 69, Lago
das Mansões Silva Leão,  Catalão (GO)  ,  sob pena do pagamento  de  multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais);

a.2)  A  INTERDIÇÃO  DA  ATIVIDADE  DE  DEPÓSITO  DE  SUCATAS  no
imóvel constante na fotografia de fls. 07, situado na Rua Oscar Alves Leão, nº 69,
Lago  das  Mansões  Silva  Leão  ,  sob  pena  do  pagamento  de  multa  diária  de  R$
500,00 (quinhentos reais);

b) a citação dos requeridos por mandado, na pessoa de seus representantes legais,
para, querendo, contestar no prazo legal, a presente ação civil pública, sob pena de
revelia  e  confissão,  facultando-se  ao  Oficial  de  Justiça  para  a  comunicação
processual,  a  permissão  estampada  no  artigo  212,  §  2°,  do  Código  de  Processo
Civil;

c) seja ao final, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO PARA:

c.1)  CONDENAR  a  primeira  requerida  RAFAEL  LINO  VAZ  –  ME  à
OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER consistente  em  abster-se  de  explorar,  no  local
indicado na exordial   (imóvel  constante  na fotografia  de fls.  07),  situado na  Rua
Oscar  Leão  da  Silva,  nº  69,  Bairro  das  Mansões,  Catalão  (GO),  atividade  de
depósito de sucata (ferro velho);

c.2)  CONDENAR  o  segundo  requerido MUNICÍPIO  DE  CATALÃO  à
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente em não licenciar atividade de depósito
de sucata  (ferro velho) na via  pública  Rua Oscar  Alves Leão, Lago das Mansões
Silva Leão, considerada VIA LOCAL;

c.3)  DECLARAR  a  anulação  da  LASC  –  Licença  Ambiental  Simplificada
Corretiva  nº  013/2017,  no  tocante  ao  uso  e  ocupação  do  imóvel       constante  na
fotografia de fls. 07,       situado na Rua Oscar Alves Leão, nº 69, Lago das Mansões
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Silva Leão, Catalão (GO)  , para a atividade de depósito e desmontagem de veículos
usados/sucatas no local (ferro velho);

d)  tendo por um dos objetos da presente ação um non facere, portanto, obrigação
de natureza infungível, seja na sentença de mérito, aplicado as astreintes previstas
no  artigo  11  da  Lei  7347/85  como  forma  de  obrigar  os  réus  a  cumprirem  a
obrigação. 

VI – DAS PROVAS:

39. Protesta  provar  o  alegado  por  todos  os  meios  probantes  em direito
admitidos,  em especial,  através de perícias,  vistorias,  inspeções judiciais,  juntada
de  documentos,  depoimento  pessoal  do  representante  legal  da  ré  e  oitiva  de
testemunhas cujo rol será oportunamente ofertado.

40. Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

41. Termos  em  que,  D.  R.  A.  esta,  com  os  autos  do  Procedimento
Preparatório nº 007/2017, composto por 01 volume com 82 laudas, que a instruem
e integram,

Pede Deferimento.

Catalão (GO), 05 de março de 2018.

RONI ALVACIR VARGAS
        Promotor de Justiça
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