
tribunal
de justiça
do estado de goiás

Processo n° 201402083909

Natureza: Ação Civil Pública
Autor: Ministério Público do Estado de Goiás

Réu: MEC - Mineiros Esporte Clube

PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Mineiros
Vara de Família, Sucessões e 3o Cível

SENTENÇA

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em
^ face do MEC - Mineiros Esporte Clube, devidamente qualificado.

Petição inicial (fls. 03/14): em procedimento administrativo instaurado pelo Ministério
Público para analisar a segurança do Estádio Odilon Flores, pertencente à associação ré, que é
utilizado para a prática de futebol, constatou-se que não havia segurança adequada para o
recebimento de torcedores semrisco pessoal. Em03/05/2012, a 7a CIPM efetuou umavistoria no
estádio e o aprovou com restrições, exigindo uma série de reparos que deveriam ser feitos. Em
31/08/2012 os reparos ainda não haviam sido feitos. Depois de discussões a respeito da
responsabilidade sobre o estádio (se do município deMineiros, do Estado deGoiás oudo MEC),
novos laudos foram emitidos pela Polícia Militar, Vigilância Sanitária, engenharia e Corpo de
Bombeiros com a identificação de vários problemas estruturais, como: ausência de projeto
técnico de segurança, portões que não se abriam no sentido do fluxo, ausência de plano de ações
para situações de abandono do público, ausência de sistemas de emergência (sinalização de
saída, brigada de incêndios, iluminação, gerador, sistema de som, alarmes). Posteriormente, o
Corpo de Bombeiros e a 7a CIPM realizaram nova vistoria e constataram que as irregularidades
não foram corrigidas, enumerando novamente as exigências necessárias para a regularização,
quais sejam: instalar oucorrigir guarda-corpo com altura mínima de 1,1Om preenchido conforme
exigência normativa; original e cópia do laudo técnico ouART com parecer conclusivo anotado

*^ no CREA de manutenção/inspeção dos seguintes sistemas: SPDA e iluminação de emergência;
construir rota de fuga, com a sinalização de saída de emergência, orientando a evacuação rápida
e segura da edificação; realizar manutenção ou recarga nos extintores que necessitarem;
apresentar projeto técnico correspondente à edificação, aprovado pelo CBM-GO (arquitetura,
incêndio e memorial descritivo); instalar ou manutenir sistema de iluminação de emergência
conf. NT-18; apresentar original e cópia de laudo técnico ou ART com parecer conclusivo
anotados no CREA de manutenção/inspeção da obra; instalar pontos de iluminação de
emergência, distanciados entre si no máximo a 15m nas rotas de fugas, corredores, escadas e
acessos; instalara alturanão superior a l,60m e sinalizar solo e/ou parede, extintores do tipo: Pó
20 B:C, conforme projetos; ter brigadistas de incêndio nos dias de evento conforme NT 17.
Depois de um novo prazo de 30 dias para adequação às exigências, nada foi feito, revelando
omissão e desinteresse do réu no cumprimento das normas de segurança. O Código de Defesa do
Consumidor determina que os produtos e serviços devem apresentar padrões adequados de
qualidade e de segurança, de modo que os consumidores têm o direito de não serem expostos a
perigos que atinjam a sua incolumidade física. As irregularidades narradas são aptas a causar
gravíssimos danos aos cidadãos torcedores e consumidores locais e aos funcionários da
associação desportiva. Pede liminarmente a interdição do estádio. Ao final, pede a procedência
do pedido para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em realizar todas as obras
necessárias para a perfeita recuperação do Estádio Odilon Flores e sua adequação às

Dcmétrio










