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ESTADO DO MARANHÃO - PODER JUDICIÁRIO

 
1ª VARA DA COMARCA DE COELHO NETO

 
Av. Antônio Guimarães (MA 034), s/n, Olho da Aguinha, Coelho Neto/MA - CEP:

65000-720
 

Telefone: (98) 3473-2365
 

 
 
Processo: 0801445-02.2022.8.10.0032
 
Requerente:  MUNICIPIO DE AFONSO CUNHA
 
Requerido(a):  ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DE AFONSO CUNHA -
ACAAC
 

 
 

DECISÃO
 
 
 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – INAUDITA ALTERA PARTE
 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA/MA, pessoa jurídica de direito público
interno, em face de ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DE AFONSO, pessoa
jurídica de direito privado qualificada nos autos, aduzindo que:
 
 
 

 
O município (…) no dia 08/10/2022, tomou conhecimento que a
ASSOCIAÇÃO (…) iria realizar um evento festivo, com apresentação
artística (…) nas imediações da MA 123, perímetro rural, na data de hoje,
10/07/2022 às 22h, local de considerável trânsito de veículos, inclusive de
porte elevado. (…) noticiou o Ministério Público Estadual, e o corpo de
bombeiros militar (…) ofícios anexos, para a tomada das cautelas
necessárias. Referida associação ocultou ate o dia de hoje o exato local do
evento. E hoje (…) a municipalidade foi surpreendida com a montagem de
um palco de grandes proporções que ocupa a integralidade da rodovia
estadual – MA 123, que liga Afonso Cunha a Coelho Neto, altura do KM 20
(…) O evento ocorrerá em território da cidade de Coelho Neto, próximo a
ponte do povoado Capoeiras, esse que é distrito de Afonso Cunha. A
estrutura motada, como se pode observa dos vídeos anexos, obstrui a
integralidade da rodovia (…) comercialização de bebidas alcoolicas (…)
probalidade de acidentes. Há de se ressaltar, que a MA 123 é a única com
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pavimentação asfáltica que liga a Afonso Cunha as demais cidades (…)
 
 

 
 
Ao final requereu liminar para “determinar à requerida que desobstrua imediatamente
a rodovia MA-123, na altura do KM 20, com a intimação dos realizadores do evento no
exato local” com posterior confirmação por sentença, aplicação de multa e outras
cominações que garantam a desobstrução da via.
 
 
 
Acompanhou a inicial documentos de Id 71097127 constando procuração e atos
constitutivos das partes, ofícios da autora ao MPE, PM MA comunicando o ato
reportando a situação; “card” de publicação do evento em rede social noticiando a
realização do evento sem indicar o local com os dizeres “que em respeito ao Decreto
Publicado pela Prefeitura de Afonso Cunha-MA, a festa que aconteceria em Praça
Pública, teve seu local alterado e em breve divulgaremos o novo local”; outro “card”
publicado em rede social com indicação da MA 123 KM 20, próximo ao Povoado
Capoeira; vídeo de veículo transitando na rodovia chegando ao local da obstrução;
vídeos de montagem da estrutura do palco na MA.
 
 
 
Vieram os autos conclusos ao juízo, às 19:56 horas, nesta data. DECIDO.
 
 
 
Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a “tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em resumo, deve ser
demonstrada de plano a “verossimilhança das alegações” e “urgência da medida”, bem
como a ausência do requisito negativo da irreversibilidade da medida.
 
 
 
A constituição garante o “direito de ir e vir” (art. 5º, XV, CF), bem como o de “livre
reunião” (art. 5º, XVI, CF), desde que este último não cause embaraço à outra reunião
anteriormente marcada, ou que o evento não resulte em grave perturbação social.
 
 
 
No caso dos autos, é de se frisar que a cidade de Afonso Cunha é dotada de uma
única via de acesso por asfalto, de modo que, intervenções na rodovia MA 123, que
venham a prejudicar o fluxo livre de pedestres e veículos (particulares ou públicos),
legitimam a ação do Município, ainda que o agente/evento causador não se localize
dentro dos limites territoriais do Município, especialmente porque situados nos limites
geográficos da Comarca de Coelho Neto (competência desse juízo).
 
 
 
Disso já deflui a “probabilidade do direito”, pois, o livre acesso ao Município, garantido
pela via principal, como é o caso da rodovia MA 123, é direito de toda a coletividade,
de crucial importância para os munícipes e serviços públicos.
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As provas dos autos indicam que o evento denunciado, de responsabilidade da parte
requerida, está montando estrutura em plena via pública, prejudicando o livre trânsito
de pessoas e veículos. As fotos e vídeos são provas bastantes de que o ato será
realizado no meio da rodovia estadual em horário noturno.
 
 
 
Não bastasse a gravidade da obstrução em si, o mínimo de dever de cuidado objetivo
indica que a realização de evento dessa magnitude (demonstrada nos autos por
vídeos e fotos da estrutura de palco montada) causará grande aglomeração na via de
tráfego veicular, representando sério risco de vida às pessoas que compareceremao
ato.
 
 
 
Por consequência lógica, disso deflui o requisito da “urgência da medida”, pois a
rodovia MA 123 é de suma importância para a vida de todos os munícipes de Afonso
Cunha, bem público que ampara o funcionamento de outros serviços públicos
essenciais (ambulâncias, viaturas policiais, viaturas de concessionárias de serviços
públicos, dentre outros), que não pode ser fruída por um grupo, em prejuízo de toda a
coletividade.
 
 
 
Ainda que se alegue necessidade de mudar o endereço por “Decreto Municipal”, não
legitima a realização de eventos em qualquer local de forma abusiva e ilegal, sendo
correto o questionamento do ato proibitivo na via judicial, em atenção à sindicabilidade
judicial do ato administrativo.
 
 
 
Com base no acima exposto:
 
 
 
1) DEFIRO o provimento de urgência para DETERMINAR aos realizadores do evento
denunciado, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DE AFONSO CUNHA
(ACAAC), que procedam com a imediata desobstrução da rodovia MA 123,
retirando estruturas de palco, aparelhagem sonoras da rodovia estadual MA 123, e se
abstenham de realizar qualquer ato (show, danças, quadrilhas juninas e aglomeração
de qualquer natureza) que prejudique o livre trânsito de pessoas e/ou veículos
(particulares ou públicos) na rodovia MA 123, sob pena de multa de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), e apuração da responsabilidade civil, criminal e
administrativa por eventuais danos causados a terceiros em decorrência do fato.
 
 
 
 2) Considerando a natureza da causa, deixo de designar audiência preliminar de
conciliação e determino a CITAÇÃO e da parte ré (CPC, art. 334, parte final) para
apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), sob
pena de revelia e confissão (CPC, art. 344).
 
 
 
3) Após, intime-se o autor para apresentar RÉPLICA à contestação (art. 350 e 351, do
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CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.
 
 
 
Intime-se o Ministério Público.
 
 
 
 Visando a celeridade processual e a racionalização de atos da Secretaria, autorizo
que a cópia da presente decisão sirva de mandado de citação e intimação.
 
 
 
 Cumpra-se com, urgência.
 
 
 

Coelho Neto (MA), data do sistema.
 
 
 

Isaac Diego Vieira de Sousa e Silva
 

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Coelho Neto
 
 
 

 
 
Documentos associados ao processo
 
Título Tipo Chave de acesso**
Petição Inicial Petição Inicial 22071019555221200000066478837
Peça - Rodovia Petição 22071019555393600000066480195
KIT PREFEITO Documento Diverso 22071019555403600000066480196
Portaria PGM AC - José Diêgo Documento Diverso 22071019555430800000066480197
Ofício 028 - 2022 PGM AFC - Assinado Documento Diverso 22071019555442600000066480198
Ofício 029 - 2022 PGM AFC - Assinado Documento Diverso 22071019555449600000066480199
Ofício 031 - 2022 PGM AFC - Assinado Documento Diverso 22071019555456500000066480200
Divulgação - sem precisar o local - 01 Documento Diverso 22071019555466500000066480202
Divulgação - sem precisar o local - 02 Documento Diverso 22071019555474400000066480203
Divulgação - sem precisar o local - 03 Documento Diverso 22071019555481500000066480204
Visão ampla Documento Diverso 22071019555487400000066480205
Palco - rodovia MA 01 Documento Diverso 22071019555500900000066480206
Palco - rodovia Documento Diverso 22071019555508900000066480207
Crítica em redes sociais Documento Diverso 22071019555517700000066480208
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