
 

 

SEGURANÇA EM EVENTOS 
 

  

       1 – ATRIBUIÇÃO       - 
 

A princípio, nos eventos realizados em bens de uso comum do povo (vias 

públicas, praças, etc.), a atribuição para apuração das condições de segurança é da 

Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. Podemos citar como exemplos os 

comícios, apresentações musicais gratuitas, blocos de carnaval, reuniões de grupos 

religiosos, dentre outros.  

Para a utilização de bens de uso comum, apenas se admitem regulamentações 

gerais de ordem pública, preservadoras da segurança, da higiene, da saúde, sem 

particularizações de pessoas ou categorias sociais (artigo 99, inciso I, do Código Civil). 

Dessa forma, há necessidade de normatização pelo Município sobre as condições do 

exercício desse direito.  

Na hipótese de eventos em que ocorre a cobrança de ingressos, formando-se a 

relação de consumo, há evidente interesse na área dos Direitos do Consumidor, 

principalmente em relação aos riscos à integridade física dos frequentadores. Existe a 

possibilidade de responsabilização civil da entidade organizadora do evento, nos 

termos do Código de Defesa do Consumidor, já que a proteção da vida, saúde e 

segurança é direito fundamental do consumidor, nos termos do art. 6º e 8º do CDC. 

Idêntico raciocínio deve ser utilizado no caso de eventos realizados em locais 

fechados, sejam eles públicos ou privados. Uma vez constatada a relação de consumo, 

as questões de segurança das instalações e dos participantes deve ser investigada pelo 

Promotor de Justiça com atribuição na área do Consumidor.    

É comum, nos casos concretos, a sobreposição de interesses nas duas áreas de 

atuação (urbanismo e consumidor), e os conflitos de atribuição acabam dirimidos pela 

Procuradoria Geral de Justiça pelo critério da prevenção, atribuindo-se ao órgão 

ministerial que primeiro tomou contato com o caso o dever de prosseguir na 

investigação e adotar as providências cabíveis. 

 
1-a) Conflitos de atribuição 

 
 Conflito de Atribuições - Consumidor e Habitação e Urbanismo 
        Questões ligadas à segurança em casa noturna (Protocolado nº 3.915/11) 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20Atribui%C3%A7%C3%B5es%20Suzano.doc


 

 

 Pt. nº 49.948/2011 - Conflito Negativo de Atribuição - Suscitante: 
       1º PJ Habitação e Urbanismo da Capital e Suscitada: 
       5º PJ do Consumidor da Capital 
        Segurança em Estádios de Futebol - Edificação - Laudos técnicos de vistoria das condições de 
        segurança. 

 
 Pt. nº 46.968/2011 - Conflito Negativo de Atribuição - Suscitante: 4ª PJ de 
       Lins (Habitação e Urbanismo) e Suscitada: 5º PJ do Consumidor da Capital 
        Segurança em Estádios de Futebol. Avaliação quanto à (a) existência ou não de relação de consumo 
        (art. 3º da Lei 10.671/2003), e (b) existência ou não de situação de risco ou dano local, ou mesmo 

        estadual ou nacional (art. 2º da Lei da Ação Civil Pública; art. 93, II, do Código do Consumidor). 

 
 MP 51.232/2010 - 5º Promotor de Justiça do Consumidor da Capital X 

       6º Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital 
1) Conflito negativo de atribuições. 5º Promotor de Justiça do Consumidor da Capital (suscitante) e 
6º Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital (suscitado). 2) Procedimento que tem 

por objetivo investigar as condições de segurança em edificação (estádio de futebol do Clube 
Atlético Juventus). 3) Possível existência de relação de consumo, nos moldes do art. 2º do CDC, bem 
como de questão envolvendo segurança de edificação privada. Dificuldade, no caso concreto, de se 
identificar o interesse de maior abrangência. 4) Aplicação do critério da prevenção (art. 114, § 3º, da 
Lei Complementar Estadual nº 734/93). 5) Conflito conhecido e dirimido, com determinação de 
prosseguimento da 6º Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital (suscitado). 

 
 MP 51.215/2010 Suscitante: 5º Promotor de Justiça do Consumidor da Capital -  
       Suscitado - 6º. Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital. 

1) Conflito negativo de atribuições. 5º Promotor de Justiça do Consumidor da Capital (suscitante) e 
6º Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital (suscitado). 2) Procedimento que tem 
por objetivo investigar as condições de segurança em edificação (estádio de futebol). 3) Possível 
existência de relação de consumo, nos moldes do art. 2º do CDC, bem como de questão envolvendo 

segurança de edificação privada. Dificuldade, no caso concreto, de se identificar o interesse de 
maior abrangência. 4) Aplicação do critério da prevenção (art. 114, § 3º, da Lei Complementar 
Estadual nº 734/93). 5) Conflito conhecido e dirimido, com determinação de prosseguimento do 6º 
Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital (suscitado) 

 
 Conflito negativo de atribuições. 1º Promotor de Justiça de Aparecida 
       (Consumidor e Direitos Constitucionais do Cidadão) e 2º Promotor de Justiça 
       de Aparecida (Habitação e Urbanismo). 

 Protocolado nº 126.783/12 - Notícia de possíveis riscos à integridade física de frequentadores de 
 festas públicas. 

 
 Conflito de Atribuições - PT-27.172/13 - Miracatu - Segurança em Evento Festivo 

1) Conflito negativo de atribuições. 1º Promotoria de Justiça de Miracatu (Habitação e Urbanismo - 
suscitante) e 2º Promotoria de Justiça de Miracatu (Consumidor- suscitado). 2) Representação 
solicitando providências no sentido de verificar a segurança de edificações; ausência de auto de 
vistoria do corpo de bombeiros; segurança do público presente a evento festivo; falta de 

equipamentos de proteção contra incêndio; inadequação das instalações elétricas; uso inadequado 
de gás inflamável; insegura implantação de barracas. 3) O citado quadro sinaliza para o 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20Atribui%C3%A7%C3%B5es%2049.948_2011.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20Atribui%C3%A7%C3%B5es%2049.948_2011.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20Atribui%C3%A7%C3%B5es%2049.948_2011.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20Atribui%C3%A7%C3%B5es%2046.968_2011.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20Atribui%C3%A7%C3%B5es%2046.968_2011.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/CAC-51232-10_05-05-10.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/CAC-51232-10_05-05-10.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20atribui%C3%A7%C3%A3o%20habita%C3%A7%C3%A3o%20X%20consumidor.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/Conflito%20de%20atribui%C3%A7%C3%A3o%20habita%C3%A7%C3%A3o%20X%20consumidor.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/CAC%20126783.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/CAC%20126783.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/conflitos_atribuicao/ca_razao_materia/CAC%20126783.htm
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_outros/Conflito-Atribuicao-Seguranca-evento-festivo_PJHURB-Miracatu_(PT-27172-2013).mht


 

 

reconhecimento das atribuições da Promotoria de Habitação e Urbanismo, sobretudo para que seja 

garantida a correta utilização do espaço público e a segurança na circulação das pessoas presentes 
ao evento. 4) Conflito conhecido e dirimido, com determinação de prosseguimento do 1º Promotor 
de Justiça de Miracatu (suscitante), com atribuições na área da Habitação e Urbanismo.- 
08/03/2013 

 
 Conflito de Atribuição - PT 27.462/13 - Ubatuba - Segurança em Edificações 

1) Conflito negativo de atribuições. 3º Promotor de Justiça de Ubatuba (consumidor - suscitante) e 
1º Promotor de Justiça de Ubatuba (habitação e urbanismo – suscitado). 2) Representação 
solicitando providências no sentido de verificar a segurança de edificações. Interesse afeto às 
atribuições da Promotoria de Habitação e Urbanismo. 3) Inteligência do art. 473 do ATO 
NORMATIVO Nº 675/2010-PGJ-CGMP, de 28 de dezembro de 2010, que aprova o “Manual de 
Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo”, segundo o qual é atribuição 
da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo “zelar pelo cumprimento da legislação sobre 

segurança e prevenção de incêndios nas áreas urbanas, em especial nas edificações públicas e 
privadas sujeitas a grande concentração de pessoas, por exemplo, prédios públicos, centros de 
compras, templos religiosos, locais utilizados para espetáculos, apresentações artísticas, culturais, 
estádios de futebol mais atividades de lazer, etc” – g.n. 4) Conflito conhecido e dirimido, com 
determinação de prosseguimento do 1º Promotor de Justiça de Ubatuba (habitação e urbanismo), 
com atribuições na área da Habitação e Urbanismo. - 21/03/2013 

 
 Conflito de Atribuições - PT-197.081/13 - Olimpia - Segurança em eventos 

1) Conflito negativo de atribuições. Suscitante: 1º Promotor de Justiça de Olímpia (atribuições na 
área de Habitação e Urbanismo). Suscitado: 2º Promotor de Justiça de Olímpia (atribuições na área 

do Consumidor). 2) Representação encaminhada à Promotoria de Justiça assinalando: (a) 
irregularidades no uso de imóvel destinado à realização de eventos, no que diz respeito à 
observância da legislação relativa ao uso de edificações; (b) que dessas irregularidades poderiam, 

em tese, decorrer situações de risco para as pessoas que se dirigem ao estabelecimento comercial. 
3) Inexistência de notícia concreta de situação de risco à integridade física de frequentadores do 
estabelecimento. Previsão expressa, no Manual de Atuação Funcional (art. 469 e 473 do Ato 
Normativo nº 675/2010-PGJ-CGMP, de 28 de dezembro de 2010), da atribuição da Promotoria de 
Habitação e Urbanismo para fiscalizar a regularidade quanto ao uso de imóveis. 4) Conflito 
conhecido e dirimido, declarando-se caber ao suscitante, DD. 1º Promotor de Justiça de Olímpia 
(Habitação e Urbanismo) prosseguir no feito. - 22/01/2014 

 
 
 

 

       2 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL       - 
 
Uma vez que há preponderância de interesse local, os Municípios devem 

disciplinar o uso de bens públicos para eventos e normas de posturas para segurança 

em imóveis (artigo 30, inciso I, da Constituição Federal). Entretanto, a maioria dos 
municípios, em especial os de pequeno e médio porte, não possuem regramento 
próprio sobre o tema, o que dificulta sobremaneira a fiscalização do Promotor de 

Justiça. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_outros/Conflito-Atribuicao-Seguranca-estabelecimentos-comerciais_PJHURB-Ubatuba_(PT-27462-13).mht
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_outros/Conflito-Atribuicoes_PJHURBxCONSUMIDOR_Olimpia_(PT-197081-13)-Seguranca-eventos.mht


 

 

Sobre o tema, segue link do evento realizado pelo Centro de Apoio Operacional 
Cível e Tutela Coletiva – área de habitação e urbanismo em parceria com o CEPAM 
(Fundação Prefeito Faria Lima): 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_outros 

Nesse sentido, importante que o Ministério Público investigue a existência de 
regulamentação municipal sobre o tema, a qual deve estar sempre em consonância 
com os dispositivos legais abaixo referidos, sendo estes adotados em caso de omissão 
do Poder Público Municipal.   

 
 Constituição Federal 

artigos 5º, inciso XVI, 144, caput, e §5º;  

 
 Código Civil 

artigo 99, inciso I;  

 
 Código de Defesa do Consumidor 

arts. 6º, 8º, 14 e seu §1º, 39 

 
 Lei Federal nº 12.299, de 27 de julho de 2010 

Introduz alterações no Estatuto do Torcedor e cria medidas de prevenção e repressão aos 
fenômenos de violência por ocasião de competições esportivas 

 
 Lei Federal nº 10.671 de 15 de maio de 2003 

Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências 

 
 Decreto Federal nº 6.795, de 13 de março de 2009 

Regulamenta o art. 23 da Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, que dispõe sobre o controle das 
condições de segurança dos estádios desportivos. 

 
 Lei Estadual nº 14.590, de 11 de outubro de 2011 

Dispõe sobre a identificação dos frequentadores dos jogos de futebol, a comercialização de 
ingressos, o uso de mastros de bandeiras, e dá providências correlatas. (Projeto de lei nº 177/10, do 
Deputado EnioTatto - PT) 

 
 Lei Estadual nº 14.517, de 31 de agosto de 2011 

Dispõe sobre a afixação de placas informativas em brinquedos e demais atrações existentes em 
parques de diversões, no Estado de São Paulo, e dá outras providências 

 
 Lei Estadual nº 5145 de 30/05/86 

(Prévia Comunicação à Polícia Militar e recolhimento da Taxa); ver link 

  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_outros
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12299.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.671.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6795.htm
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2011/lei-14590-11.10.2011.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2011/lei-14517-31.08.2011.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1986/lei-5145-30.05.1986.html


 

 

 Decreto Estadual nº 56.819 de 10 de março de 2011 
Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo 
e dá providências correlatas.  (OBS.: ESTE DECRETO REVOGOU O DECRETO ESTADUAL Nº 
46.076/01, QUE POR SUA VEZ HAVIA REVOGADO O DECRETO ESTADUAL Nº 38.069/93) 

 
 Portaria do Comandante Geral PM3-001/02/10, de 4-1-2010 

Estabelece os procedimentos a serem adotados pelas Organizações Policial-Militares para lavratura 

e emissão dos Laudos Técnicos de Segurança e de Prevenção e Combate de Incêndio. 

 
 Instruções Técnicas 

Comando Geral do Corpo de Bombeiros 

 
 Manual de Atuação Funcional 

Aprova o "Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiçado Estado de São Paulo" - Ato 
Normativo n. 675/2010-PGJ-CGMP, de 28/12/10 
- Artigos 453 e 473  

 
 Resolução da SSP – 122 de 24/09/85 

Fornecimento de policiamento com prévia vistoria 

 
 

       3 – DOCUMENTAÇÃO BÁSICA – REALIZAÇÃO DE EVENTOS       - 
 

 Alvará de Funcionamento da Prefeitura  

 Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB] 

 Se houver entrada de menores de 18 anos desacompanhados – Alvará do Juiz da 

     Infância e Juventude 

 Documentos complementares, exigíveis sob análise do tamanho e local do evento 
     (ginásios, locais temporários, festivais): 

 Laudo técnico, acompanhado de Atestado de Responsabilidade Técnica, acerca da 
     capacidade máxima da edificação e condições de segurançaestruturais 

 Atestado da Vigilância Sanitária Municipal sobre higiene e salubridade; 

 Contratação de ambulância/serviço médico de emergência para o evento; 

 Comunicação prévia ao Comando da Polícia Militar e Departamento de Trânsito 
     local; 

 Contratação de equipe particular de segurança, compatível com o evento. 

 Documentos para realização de eventos desportivos em estádios (conforme Decreto 
     6795/2009): 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/78ba9410b90baf9a8325785000479552?OpenDocument
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/legislacao/leg_servicos_Geral/leg_sg_espetaculos_esportivos/Laudos-tecnicos_Portaria-Cmdo-Geral.pdf
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/novo/site/legislacao.php
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/675.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/legislacao/leg_servicos_Geral/leg_sg_espetaculos_esportivos/Laudos-tecnicos_Portaria-Cmdo-Geral.pdf


 

 

 Laudos técnicos de segurança, de vistoria de engenharia, prevenção e combate de 
     incêndio e de condições sanitárias e de higiene; 

 Nos estádios com competições de grande vulto – laudo de estabilidade estrutural 

 
 
 

       4 – ATUAÇÃO PRÁTICA       - 
 
Tendo conhecimento da realização de evento sem cumprimento das normas de 

segurança, com potenciais danos a interesses difusos ou coletivos, o Promotor da 
Comarca deverá instaurar procedimento na área de Consumidor ou Urbanismo, e 
proceder ao seu registro no SIS. 

Na prática, é comum que às vésperas da realização de um evento na sua 
Comarca, o Promotor de Justiça receba um representante da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, ou popular, informando as irregularidades no evento, principalmente falta 
de alvará da Prefeitura ou Vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou ainda, há a informação 

de que o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria e constatou irregularidades. 
Quando o evento não possui os requisitos básicos indispensáveis para sua 

realização com segurança e o tempo é exíguo, a nosso ver, a medida adequada é a 
propositura urgente de ação civil pública com pedido de liminar pleiteando a 
suspensão de sua realização, ao menos até o cumprimento das obrigações de fazer 
relativas aos itens de segurança (obtenção de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, 
alvará de funcionamento, atendimento a irregularidades já constatadas, p. ex.).  

Considerando o prejuízo aos consumidores, recomenda-se incluir no pedido a 
devolução dos valores de ingresso (se o caso), e veiculação de informes via imprensa 
local acerca da suspensão do evento. 

Ocorrendo, porém, o conhecimento das irregularidades com tempo hábil para 
tentativa de composição e regularização do estabelecimento ou do evento, pode-se 
tentar uma composição, via termo de ajustamento de conduta. 

 

4-a) Modelos: Ações Civis Públicas 
 
Não havendo viabilidade de ajustamento de conduta, ou havendo urgência, 

restará a propositura de ação civil pública contra a empresa ou órgão público 
organizador do evento. Em pedido liminar, pode-se requerer a suspensão do evento 
em desacordo com as normas de segurança e a veiculação de informação, pela 
imprensa local e outros meios, acerca da suspensão e motivos que a causaram. 

A empresa, ainda, deverá devolver os valores dos ingressos vendidos no menor 
prazo possível, minimizando os prejuízos dos consumidores. 



 

 

Tratando-se de estabelecimento particular em situação irregular, pode-se, 
ainda, pedir a interdição do imóvel até a regularização das condições do local.  

 
 

Modelos: 
 

 PJAdamantina – ACP contra Prefeitura e organizadora 
do evento – rodeio no ginásio poliesportivo municipal – irregularidades no cumprimento de normas 
de segurança – pedido de antecipação de tutela – não realização do evento. 

 
 PJÀguas de Lindóia – réus Município e organizador eventos 

– evento em imóvel do Município sem vistoria corpo de bombeiros e cumprimento de outras 
normas segurança – pedido de antecipação de tutela - não realização evento 

 
 PJBatatais- irregularidades estádio de futebol 

– pedido liminar de interdição – obrigação de fazer do clube – cumprimento de normas técnicas e 
realização de obras para garantir segurança consumidores 

 
 PJBoituva- festa do peão sem alvará de bombeiros 

e documentação de segurança- pedido de liminar para não realização evento – pedido final 
obrigação não fazer do Município 

 

 PJFernandópolis – obrigação de fazer e não fazer 
– Shopping – descumprimento de normas de segurança edificações – pedido liminar de suspensão 
de atividades até cumprimento das normas – pedido final de obtenção de licenças, vistorias e 

cumprimento integral das normas de segurança 

 
 PJJales – shows em posto de gasolina 

com risco aos consumidores – sem alvarás Prefeitura e Corpo Bombeiros – obrigação não fazer 

 
 PJJunqueirópolis – evento em pesqueiro na beira de estrada 

de grande movimento com venda bebida alcoólica – risco de acidentes  

 
 PJPalestina – obrigação de fazer – Município 

– fiscalização e cumprimento das normas de edificação e segurança dos bares, restaurantes e 
estabelecimentos abertos ao público 

 
 PJPereira Barreto – evento carnavalesco 

em Suzanápolis – descumprimento de normas de segurança e potenciais danos urbanísticos – 
obrigação de não fazer do Município – suspensão evento 

 
 PJSão Bento do Sapucaí – evento sem condições de segurança 

– festival e rodeio – obrigação de não realizar o evento e de devolução dos valores de ingresso, além 
de divulgação   ; 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20%20Adamantina%20-%20rodeio.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20%20Adamantina%20-%20rodeio.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20%C3%80guas%20Lind%C3%B3ia%20Rodeio_Falta_Laudo_Bombeiros%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20%C3%80guas%20Lind%C3%B3ia%20Rodeio_Falta_Laudo_Bombeiros%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Batatais-%20estadio%20de%20futebol.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Batatais-%20estadio%20de%20futebol.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Boituva%20-%20rodeio%20-%20obriga%20n%C3%A3o%20fazer.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Boituva%20-%20rodeio%20-%20obriga%20n%C3%A3o%20fazer.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Fernandopolis%20shopping%20-%20condi%C3%A7%C3%B5es%20seguran%C3%A7a.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Fernandopolis%20shopping%20-%20condi%C3%A7%C3%B5es%20seguran%C3%A7a.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Jales%20-%20show%20em%20posto%20gasolina.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Jales%20-%20show%20em%20posto%20gasolina.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Junqueir%C3%B3polis%20evento%20beira%20estrada.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Junqueir%C3%B3polis%20evento%20beira%20estrada.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Palestina%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20edifica%C3%A7%C3%B5es.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Palestina%20fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%20edifica%C3%A7%C3%B5es.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Pereira%20Barreto%20carnaval%20de%20rua%20Suzan%C3%B3polis.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20Pereira%20Barreto%20carnaval%20de%20rua%20Suzan%C3%B3polis.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20S%C3%A3o%20Bento%20Sapuca%C3%AD-%20falta%20de%20seguran%C3%A7a%20rodeio%20SBS%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/acp/acp_mp/acpmp_seguranca/ACP%20-%20S%C3%A3o%20Bento%20Sapuca%C3%AD-%20falta%20de%20seguran%C3%A7a%20rodeio%20SBS%5B1%5D.doc


 

 

 ACP - Segurança em Eventos – Carnaval de Rua sem condições mínimas 
       de segurança 

ACP visando à suspensão de evento “Carnaval de Rua 2013”, bem como seja determinada a 
proibição temporária da utilização do aludido local para eventos semelhantes, até sua adequação as 

regras de segurança com a aprovação de Projeto Técnico Temporário junto ao corpo de bombeiros 
– (Promotoria de Justiça de Urânia – Dr. Rodrigo Pereira dos Reis – SIS-MP nº 41.0631.0052/2013) 

*1: Liminar concedida em 08/02/2013   Arquivo 1 

 
 

4-b) Portarias: Inquérito Civil ou Procedimento Preparatório 

 
A Portaria de inquérito civil ou de procedimento preparatório de inquérito civil 

deverá seguir as normas do Ato 484/2006 CPJ. 
 
 

Modelos: 
 

 PJMairinque - carnaval de rua e clubes 
na cidade de Mairinque – Verificação das condições de estrutura e segurança. 

 
 PJAngatuba - condições de funcionamento de clubes 

casas de shows e congêneres e a atuação do Poder Público na emissão de licenças e fiscalização, no 
município de Angatuba 

 
 PJMatãoRestaurante e Salão de Festas Pantheon 

Mandala Eventos;Rancho Prots;AABB;Clube da Bambozzi;Portal EventosVila Dorana;Espaço 
Fest;Clube Hípico;Cinema;Casa Nova Eventos;Salagadula;Clube da Melhor Idade;Mitra Diocesana de 
São Carlos;Caramelo;Clube da Terceira Idade Saudade;Clube da Terceira Idade Vida Nova;Anfiteatro 

Adriana Manzi e PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO: fiscalização das condições de segurança de 
estabelecimentos destinados a espetáculos públicos 

 

 PJBananal - Investigação sobre o segurança e regularidade 
de funcionamento de estabelecimentos que explorem bens, serviços e entretenimento com 
aglomeração de pessoas (casas de shows, clubes, salões de festas, bares, casos noturnos e 

congêneres) 

 
 

4-c) Termos de compromissos e Ajustamento 
 
Havendo a viabilidade no caso concreto, de adequação do evento ou do 

estabelecimento às exigências legais, poderá ser formalizado termo de ajustamento de 
conduta, impondo à organizadora do evento ou proprietário do estabelecimento o 
cumprimento das obrigações necessárias à prevenção,cessação e reparação dos danos. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_acp/ACP-URANIA-carnaval-de-rua_Praca_DecrEst-56819-11_(SIS-MP-41-631-052-2013).doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_acp/ACP-URANIA-carnaval-de-rua_Praca_DecrEst-56819-11_(SIS-MP-41-631-052-2013).doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/docs/1/2429140.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%2010-13%20Carnaval%202013-%20Mairinque%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%2010-13%20Carnaval%202013-%20Mairinque%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%20Angatuba%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%20Angatuba%5B1%5D.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%20Casas%20de%20eventos%20Mat%C3%A3o%202014.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%20Casas%20de%20eventos%20Mat%C3%A3o%202014.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%20de%20instaura%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/inqueritos_civis/ppic_portarias_instauracao/Praticas_abusivas/Portaria%20de%20instaura%C3%A7%C3%A3o.pdf


 

 

Do compromisso de ajustamento, formalizado por termo nos autos, deverá 
constar a qualificação completa do interessado; descrição pormenorizada das 
obrigações assumidas pelo interessado, inclusive quanto ao prazo, forma e modo de 
seu cumprimento; cláusula consignando a sua natureza de título executivo 
extrajudicial;sanção cominada para a hipótese de inadimplemento das obrigações 
assumidas; e que a eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação do 
arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tudo 
conforme Manual de Atuação e Ato 484/2006 CPJ. 

 

Modelos: 
 

 PJPereira Barreto 
- irregularidade na segurança do evento denominado “XXVI Festa do Peão de SudMennucci”. 

 
 PJAparecida 

- Irregularidade na segurança dos estabelecimentos da cidade 

 
 PJCCapital – Irregularidade – estádio de futebol 

- realização das prestações das atividades para os fins de atender os termos do laudo de prevenção 
e combate a incêndio, pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo 

 
 PJPresidente Venceslau - falta de critérios 

ausência de regramento temporal e escassez de fiscalização tanto para embasar a concessão de 
alvará para a realização de eventos 

 
 PJPindamonhangaba - requisitos para a concessão de alvará 

de funcionamento para parques de diversões permanentes ou transitórios, para “buffet” infantil e 
similares, que possuam equipamentos de diversão definidos por Norma Técnicada Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

 
 PJ de Barretos – Superlotação 

- cumprimento permanente pelo organizador do evento das normas de procedimento para a 
realização de Espetáculos Públicos culturais no parque do peão, área pertencente ao Clube “Os 
Independentes” 

 
 PJCCapital – Irregularidades 

– Shoppings – segurança - responsabilidade dos lojistas 

 
 PJItararé - evento denominado “2º SKENTA UNIVERSITÁRIO 

necessidade de observar todas as normas atinentes para a organização de festas, eventos, 

espetáculos e afins 

 
 PJPresidente Prudente 

– eventos em vias públicas e praças 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20%20Festa%20do%20Pe%C3%A3o%20de%20Sud%20Mennuci%20-%20Pereira%20Barreto.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20%20Festa%20do%20Pe%C3%A3o%20de%20Sud%20Mennuci%20-%20Pereira%20Barreto.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20Bombeiros%20e%20Hoteis%20e%20Restaurantes.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20Bombeiros%20e%20Hoteis%20e%20Restaurantes.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20estadios%20Senise.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20estadios%20Senise.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20IC%20210-11%20-%20alvar%C3%A1s%20-%20Presid.%20Venceslau.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20IC%20210-11%20-%20alvar%C3%A1s%20-%20Presid.%20Venceslau.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20parque%20divers%C3%B5es%20e%20buffet%20infantil%20normas%20t%C3%A9cnicas.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20parque%20divers%C3%B5es%20e%20buffet%20infantil%20normas%20t%C3%A9cnicas.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20barretos%20superlota%C3%A7%C3%A3o.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20barretos%20superlota%C3%A7%C3%A3o.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20shopping%20irregular.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20shopping%20irregular.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/PJItarar%C3%A9%20-%20evento%20denominado%20%E2%80%9C2%C2%BA%20SKENTA%20UNIVERSIT%C3%81RIO
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/PJItarar%C3%A9%20-%20evento%20denominado%20%E2%80%9C2%C2%BA%20SKENTA%20UNIVERSIT%C3%81RIO
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20Eventos%20em%20vias%20p%C3%BAblicas%20e%20pra%C3%A7as.docx
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/tac/tac_mp/tacmp_seguranca/tacmp_seg_estadios/TAC%20-%20Eventos%20em%20vias%20p%C3%BAblicas%20e%20pra%C3%A7as.docx


 

 

 
4-d) Recomendação 

 
Nos casos concretos, há a possibilidade de expedição de recomendação para 

orientação de órgãos públicos ou privados, para que sejamcumpridas as normas de 
segurança nos diversos locais e estabelecimentos. 

Lembrando-se que, conforme ato 484/06, art. 5º, parágrafo único, é vedada a 
expedição de recomendação como medida substitutiva ao compromisso de 
ajustamento de conduta ou à ação civil pública.  

Assim sendo, a recomendação só seria adequada quando não for caso de dano 
iminente ou efetivo à segurança de populares ou consumidores (caráter preventivo) 

 

 PJPorto Feliz - Recomendar 
– Prefeitura e estabelecimentos – interdição até regularização 

 

 
4-e) Jurisprudência 

 

 Suspensão da realização de evento público “Festa do Peão e Itirapina Rodeio 
      Show 2011” – Ausência de AVCB - risco a segurança, a saúde e a integridade física 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Tutela antecipada. Suspensão da realização de evento 

público e imposição da obrigação de ampla divulgação da determinação. Desídia da ré, organizadora 
da festa, que não se presta à escusa do descumprimento nem pode ser imputada ao órgão 
ministerial. Sanção imposta a fim de inibir o descumprimento da ordem e que é devida pelos dias 

em que, efetivamente, incorrer no desatendimento da ordem, além de se tratar de pena 
proporcional à magnitude do festejo, bem como aos interesses tutelados. Sentença mantida. 
Recurso não provido. - (TJSP – APELAÇÃO CÍVEL N° 0005501-76.2011.8.26.0283 - Rio Claro – j. 
15/05/2013 – Relator: Oswaldo Luiz Palu) 

 
 ACP - evento realizado – Análise do Pedido Principal – Impossibilidade de reali- 
      zação de quaisquer eventos sem autorização dos órgãos competentes – Legiti- 
      midade do MP – Elevação da Multa para inibir a realização do evento ilegal  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FESTAS “RAVES” EM SÍTIOS SEM AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA, DA POLÍCIA 
MILITAR E SEM VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. Impossibilidade de realização. Má-fé dos 
organizadores que anunciaram um horário aos consumidores e outro para a polícia militar. Empresa 
revel. Documentos que demonstram a veracidade das alegações do parquet. Obrigação de não fazer 
reconhecida. RECURSO PROVIDO. - TRECHO DO ACÓRDÃO: “... Assim, visando o interesse difuso e 

coletivo, o funcionamento destas festas sem qualquer regularização, alvará, autorização ou 
realizada com o uso de falsas declarações deve ser obstado, como requerido pelo parquet. Os danos 
devem ser prevenidos com o uso da precaução e da prevenção, tudo isto em benefício do interesse 
difuso, tal como consumidor e meio ambiente, visando preservar bens maiores, como a vida, a 
integridade física e a paz social. ... ” - (TJSP – APELAÇÃO CÍVEL N° 0011459- 15.2009.8.26.0606 - 
Suzano – j. 14/06/2011 – Relator: José Luiz Germano) 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Porto%20Feliz%202013.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/Recomendacoes/Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Porto%20Feliz%202013.doc
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-0005501-76-2011-8-26-0283-(mai-13)_RIO-CLARO-suspensao-evento_AVCB_0.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-0005501-76-2011-8-26-0283-(mai-13)_RIO-CLARO-suspensao-evento_AVCB_0.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-Ap-011459-15-2009-(jun-11)_SUZANO-Festa-Rave-sem-autorizacao.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-Ap-011459-15-2009-(jun-11)_SUZANO-Festa-Rave-sem-autorizacao.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-Ap-011459-15-2009-(jun-11)_SUZANO-Festa-Rave-sem-autorizacao.pdf


 

 

 ACP – abstenção de realizar e/ou autorizar eventos, até que sejam atendidas as 
      exigências formuladas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros – Neces- 
      sidade de avaliação de eventual prática de Ato de Improbidade Administrativa 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Realização da 8a Festa do Peão de Boiadeiro de Embu 
Guaçú - Existência de inúmeras irregularidades comprometedoras da segurança do evento - 
Proibição de sua realização in limine - Descumprimento da ordem judicial - Autorização emitida pelo 
Município de Mogi Guaçú de forma ilegítima - Promoção do evento subordinado ao cumprimento 

de medidas mínimas de segurança avaliadas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros - 
Procedência do pedido - Manutenção da sentença, na íntegra, inclusive do volume do valor da pena 
pecuniária fixada pelo MM. Juízo a quo. 2. Recurso não provido, com determinação. - TRECHO DO 
ACÓRDÃO: “... Mantém-se o decidido (fls. 185/190), com a determinação de que o Ministério 
Público deverá ser oficiado também para a avaliação de eventual prática de ato de improbidade 
administrativa por parte dos agentes públicos responsáveis pela autorização do evento em tela.” - 
(TJSP – APELAÇÃO CÍVEL N° 994.07.159648-3 - Itapecerica da Serra – j.10/11/2010 – Relator: 

Osvaldo de Oliveira) 

 
 

 

CAO Cível e de Tutela Coletiva 

Núcleos Consumidor e Habitação e Urbanismo  

São Paulo – 2014 

 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-Ap-994-07-159648-3-(nov-10)_EMBU-GUACU_festa-peao-AVCB.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-Ap-994-07-159648-3-(nov-10)_EMBU-GUACU_festa-peao-AVCB.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Urbanismo/seguranca_eventos/se_decisoes_judiciais/TJSP-Ap-994-07-159648-3-(nov-10)_EMBU-GUACU_festa-peao-AVCB.pdf

