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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 5ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.20.009275-7/004 BETIM 
AGRAVANTE(S) MUNICÍPIO DE BETIM  
AGRAVADO(A)(S) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS  
AGRAVADO(A)(S) OCUPANTES DAS ÁREAS DE RISCO  
AGRAVADO(A)(S) RUY AUGUSTO GOMES  

 

DECISÃO 

 

Vistos etc. 

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo 

MUNICÍPIO DE BETIM contra decisão, doc. nº 675, proferida pelo Juiz 

José Romualdo Duarte Mendes, em plantão forense, que, nos autos de 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER  proposta em 

desfavor de RUY AUGUSTO GOMES E OUTROS, acolheu 

requerimento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, para sobrestar os efeitos de deliberação anterior - 

de outro Juiz Plantonista – pela qual se determinara a imediata 

desocupação e demolição das edificações existentes no denominado 

“Beco Fagundes” e no imóvel de n.º 895 da Avenida Belo Horizonte, 

todos do Bairro Jardim Teresópolis, do Município de Betim, por 

entender não cumprida a condicionante consistente na realização 

de vistoria prévia para avaliação dos imóveis envolvidos no litígio 

e verificação da imprescindibilidade da medida. 

Recebido o recurso pelo Desembargador Plantonista, Márcio 

Idalmo Santos Miranda, fora deferida em parte a medida recursal, 

“para determinar que esse comando judicial se cumpra se for 

atendida, pelo Agravante, a condicionante estabelecida na decisão 

em que ele foi concedido, por meio de apresentação, nos autos de 

origem, de laudo correspondente a vistoria, realizada por profissional a 

tanto qualificado, de avaliação (com observância dos requisitos 
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mínimos, acima referidos) e de verificação da imprescindibilidade da 

medida, independentemente de já ter sido realizada ou não a audiência 

conciliatória designada”, doc. nº 679. 

Na sequência, apresentado pelo agravante petição e 

documentos, docs. nº 680/707, entendendo este Relator, também em 

regime de plantão, pelo atendimento às condicionantes, restou 

autorizado o cumprimento da decisão de doc. nº 653, de imediata 

desocupação e demolição das edificações mencionadas. 

Findo o período de recesso, vieram-me os autos conclusos, por 

prevenção. 

Nesse contexto, ultrapassada a seara perfunctória da análise 

em regime de plantão e, mediante renovado e aprofundado exame dos 

autos, impõe-se reconsideração do despacho de doc. nº 708. 

Certo é que a decisão hostilizada, da lavra do Juiz José 

Romualdo Duarte Mendes, doc. nº 675, acertadamente, sustou os 

efeitos da liminar deferida, especificamente a desocupação e 

demolição dos imóveis, porquanto não atendidas as condicionantes 

veiculadas no ato judicial anterior,  no qual registrado que:  

“constatado pelos elementos coligidos nos autos o 
risco concreto iminente de dano irreparável, inclusive 
à integridade física dos moradores dos prédios e 

edificações, vizinhos (risco de morte) do perímetro 
proceda-se à IMEDIATA DESOCUPAÇÃO E 

DEMOLIÇÃO DOS PRÉDIO ABAIXO DESCRITOS, 

condicionada, apenas, a realização de VISTORIA 

PRÉVIA que indique AVALIAÇÃO (uma vez que 

eventual reparação será postergada) e a 

IMPRESCINDIBILIDADE da medida.”, doc. nº 653. 

 

No comando judicial objeto deste agravo, registrou o Juiz José 

Romualdo Duarte Mendes não ter a parte autora apresentado “os 

laudos de vistoria prévia, seja de avaliação econômica dos imóveis e 

de eventuais bens móveis que guarnecem as residências, seja de 

avaliação da imprescindibilidade da medida, fator este condicionante à 

efetivação da medida”, doc. nº 675. 
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No mesmo sentido, anotou o Desembargador Plantonista Márcio 

Idalmo Santos Miranda o descumprimento das condicionantes, 

ressaltando, inclusive, no tocante ao laudo referente à 

imprescindibilidade da medida de desocupação e demolição, que: 

“A falta, assim, de profissional qualificado, no quadro 
de Servidores do Município Agravante, não constitui 
justificava aceitável para o descumprimento da 
condicionante, estabelecida na decisão concessiva da 
tutela de urgência, de realização de vistoria destinada 
à avaliação dos imóveis envolvidos no litígio e à 
verificação da imprescindibilidade da medida de 
desocupação e demolição.  
(...) 
 Essa condicionante, imposta na decisão concessiva 
da tutela antecipada, haverá de ser observada, a 
menos que, por meio de recurso próprio, seja 
requerido e obtido o seu afastamento, o que não 
constitui objeto do recurso a que se referem os 
presentes autos, que se volta, única e 
exclusivamente, contra a decisão posterior, pela qual 
sustados, provisoriamente, os efeitos daquele ato 
jurisdicional”, doc. nº 679. 
 

Assim, muito embora pelo despacho de doc. nº  708 tenha sido 

considerado, equivocadamente, atendidas as condicionantes, certo é 

que referidas determinações foram, na verdade, desatendidas, quer 

por descumprida a ordem de apresentação dos laudos na origem, quer 

pela ausência de laudo concernente à imprescindibilidade da medida 

liminar. 

Destarte, inobservados os reiterados comandos judiciais 

proferidos na demanda em tela, inexistem motivos para deferimento 

do efeito suspensivo/ativo pretendido pelo município, devendo 

subsistir, por conseguinte, a ordem de sobrestamento da decisão 

liminar de desocupação e demolição - doc. nº 653. 

Comunique-se, com urgência, esta decisão ao D. Juízo 

singular.  

Intime-se a parte agravada para oferecer resposta ao recurso, 

no prazo legal, em cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do 

CPC/15.  
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Independente da regular tramitação deste feito, tendo em vista a 

existência de peticionamento da Defensoria Pública Estadual, doc. nº 

710 e processo SEI nº 0020927-81.2022.8.13.0000, submeta-se a 

questão ao CEJUSC-Social, a fim de que seja realizada, caso viável, 

audiência de mediação, com a urgência necessária e sem ordem de 

suspensão do processamento deste feito nem de seus 

subsidiários. 

P. I. C., com urgência. 

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2022. 

 

DESEMBARGADOR CARLOS LEVENHAGEN 
Relator 
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