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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 6ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0411.17.001183-6/001 MATOZINHOS 
AGRAVANTE(S) MUNICÍPIO CAPIM BRANCO  
AGRAVADO(A)(S) ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE 

REPRESA VILLE  
AUTORI. COATORA PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIM 

BRANCO ATRIBUIÇÃO DA PARTE EM 
BRANCO "ELMO ALVES DO 

NASCIMENTO"  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município 

de Capim Branco e Outro contra a r. decisão de fls. 18/20-TJ que, nos 

autos do Mandado de Segurança impetrado pela Associação 

Independente Represa Ville, deferiu o pedido liminar para suspender 

os efeitos do ato administrativo que consta da Notificação Extrajudicial 

de fls. 25/26-TJ, determinou que a autoridade coatora se abstenha de 

retirar a Portaria de Acesso, localizada na entrada do loteamento 

Represa Ville, atualmente mais conhecido como Bairro ou 

Condomínio Represa Ville, até a prolação da sentença no processo 

nº 411.10.004832-0. 

Nas razões recursais de fls. 02/16-TJ, afirma, em síntese, que 

a Notificação efetuada pelo Município agravante à agravada decorre 

do poder de polícia do ente municipal, que não se limita tão somente 

a assegurar a ordem pública, estendendo suas ações a limitar ou 

disciplinar os direitos individuais, ajustando-os ao interesse e ao bem-

estar público. 

Alega que compete ao Município ordenar, planejar e controlar 

o uso do solo urbano, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e que 

a agravada, sem nenhuma autorização, permissão ou concessão do 

agravante, instalou e mantém cancela na entrada do Bairro Represa 

Ville, controlando e obstruindo, de modo irregular, o livre acesso dos 

munícipes e demais transeuntes às vias públicas daquele bairro. 
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Assevera que as vias públicas que constituem o Bairro  

Represa Ville Município passaram a integrar o domínio público, a 

partir da aprovação e registro do loteamento correspondente, 

entendendo que jamais poderia haver a obstrução de vias e 

fechamento do perímetro do loteamento, restringindo o uso dos bens 

públicos unicamente aos proprietários dos lotes do referido 

empreendimento. 

 Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. 

Ab initio restam presentes os pressupostos subjetivos e 

objetivos de admissibilidade. 

É cediço que a concessão do efeito suspensivo ao recurso 

depende da presença concomitante de elementos que indiquem a 

probabilidade do direito e a possibilidade de dano irreparável ou de 

difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo. 

Do exame preliminar da espécie, verifica-se que os autos nº 

411.10.004832-0, mencionados na r. decisão agravada,  tratam-se de 

ação civil pública ajuizada em desfavor da impetrante e de outros, 

fundada na implantação de loteamento irregular e lesão ao meio 

ambiente, sendo objeto de controvérsia, inclusive, a legalidade do 

empreendimento implantado pelas requeridas. 

No entanto, sem que adentre no mérito da questão, não se 

verifica, por ora, risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao 

resultado útil do processo, não havendo risco de ineficácia da decisão 

a ser prolatada ao final, máxime a considerar que a portaria de acesso 

que o agravante pretende seja retirada foi construída em 2003, ou 

seja, há 14 (quatorze) anos. 

Ademais, a medida de remoção da referida portaria de acesso 

ao condomínio, em princípio, é medida gravosa e, em princípio, possui 

caráter irreversível, não sendo possível o seu deferimento neste 

momento processual, sendo prudente, por ora, a melhor instrução do 

presente instrumento, com oitiva da parte contrária. 
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Assim, ausente, neste momento processual, o risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida, por ora, a r. 

decisão agravada. 

Pelo exposto, recebo o recurso apenas no EFEITO 

DEVOLUTIVO. 

Intime-se a parte agravada para resposta no prazo legal. 

Após a manifestação da parte ou com o decurso do prazo, 

ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça. 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2017. 

 

DESA. SANDRA FONSECA 
Relatora 

 
 


