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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0090.18.001426-9/001 - 
COMARCA DE BRUMADINHO - AGRAVANTE(S): G23SB 
DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA E OUTRO(A)(S), CSUL 
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A - AGRAVADO(A)(S): 
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL ABRACE A SERRA DA 
MOEDA - INTERESSADO(A)S: ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 
 

Vistos. 

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por 

G23SB Desenvolvimento Urbano Ltda. e CSUL Desenvolvimento 

Urbano S/A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, 

Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Brumadinho que, nos 

autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Organização Não 

Governamental Abrace a Serra da Moeda, em face do Estado de Minas 

Gerais, concedeu a tutela provisória de urgência contida na peça 

inicial, nos seguintes termos: 
 
(...) determinar que o Estado de Minas Gerais se 
abstenha imediatamente de pautar na Câmara de 
Atividades de Infraestrutura de Transportes de 
Saneamento e Urbanização – CIF do Conselho 
Estadual de Política Ambiental, ou qualquer outra que 
esteja envolvida na discussão, o processo 
administrativo para licença prévia do empreendimento 
Centralidade Sul – Csul, até que sejam concluídos os 
estudos de sua disponibilidade hídrica (pautando-se 
na análise integrada das demandas presentes e 
projetadas na região afetada). Determino, ainda, a 
retirada do referido PA n. 00476/2017/001/2015 da 
pauta do dia 26/06/2018, sob pena de multa diária de 
R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) (fls. 348/348v-
TJ). 
 

Para reformar a decisão, os Agravantes sustentam que a 

retirada de pauta da deliberação da Licença Prévia do Processo 

Administrativo do empreendimento Centralidade Sul faz com que a 

votação “fique aguardando outra data disponível que poderá demorar 
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vários meses e configurar prejuízos imensuráveis”. Aduzem que 

“durante mais de três anos, estão trabalhando e fazendo vultosos 

investimentos para o cumprimento dos requisitos legais com o objetivo 

de que o seu empreendimento seja votada para a concessão da 

licença prévia”. Afirmam “acaso a liminar não seja concedida ainda no 

plantão judiciário para que, antes do dia 25/06/2018, véspera da 

reunião, os Conselheiros sejam avisados da ocorrência da reunião, 

havendo a concessão da medida, a liminar torna-se inócua, porquanto 

não haverá tempo hábil de convocação dos responsáveis para que 

estejam preparados para que o assunto retorne à pauta”. Corroboram 

que “a Licença Prévia não tem o condão de autorizar a prática de 

quaisquer atividades que possam impactar o questionamento trazido 

pela Agravada”. Argumentam que “não há exigência normativa para 

que sejam realizados estudos da disponibilidade hídrica antes da 

concessão da licença prévia, uma vez que estes impactos serão 

averiguados na fase de instalação do empreendimento”.  

Ao final, requer a antecipação da tutela de urgência recursal, 

para determinar que seja deliberado o Processo Administrativo de 

Licença Prévia do PA n. 00476/2014/001/2015 na 15ª Reunião 

Extraordinária da Câmara de Atividades de Infraestrutura de 

Transporte, Saneamento e Urbanização – CIF do Conselho Estadual 

de Política Ambiental – COPAM, que será realizada no dia 26/06/2018. 

No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar 

a decisão nos termos formulados (fls. 02/14-TJ). 

O Desembargador de Plantão Octávio de Almeida Neves, Juiz 

de Direito Convocado, deferiu o efeito suspensivo pretendido, 

“sustando a determinação de que o Estado de Minas Gerais se 

abstenha de pautar na Câmara de Atividades de Infraestrutura de 

Transporte, Saneamento e Urbanização – CIF do Conselho Estadual 

de Política Ambiental, ou qualquer outra que esteja envolvida na 

discussão, o processo administrativo para licença prévia do 
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empreendimento Centralidade Sul – Csul, até conclusão dos estudos 

de sua disponibilidade hídrica, possibilitando que a matéria seja 

incluída em pauta do dia 26/06/2018” (fls. 383/386-TJ). 

Vieram-me os autos conclusos. 

É o relatório. 

Decido. 

 

A controvérsia dos autos de origem versa sobre a concessão de 

Licença Prévia em favor do empreendimento imobiliário “Centralidade 

Sul - CSul” por deliberação da Câmara de Atividades de Infraestrutura 

de Transportes de Saneamento e Urbanização – CIF do Conselho 

Estadual de Política Ambiental – COPAM. 

Após consultar o website criado para disponibilizar conteúdos 

relacionados aos órgãos de meio ambiente de Minas Gerais verifiquei 

que a reunião, objeto do presente feito, foi realizada em 28/09/2018, 

ocasião em que foi concedida a Licença Prévia (LP) em favor do 

empreendimento, com as devidas condicionantes. 

(http://www.reunioes.semad.mg.gov.br/copam_reunioes_01.asp?x_seq

_camara=1&x_data=25/09/2018&x_seq_reuniao=1992 – consultado 

em 25/10/2018) 

Diante do registrado, forçoso concluir que o presente recurso 

perdeu seu objeto de discussão, pois notório que após a realização da 

reunião supramencionada a eventual reforma da decisão proferida pelo 

Juízo de origem não produzirá qualquer efeito. 

Assim sendo, julgo prejudicado o presente recurso, pelo que 

NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (art. 932, inciso III, 

do CPC). 

Publique-se. 

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2018. 

 
DESA. ALICE BIRCHAL 

Relatora 
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