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APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE COMBATE A INCÊNDIO E
PRIMEIROS SOCORROS POR PARTICULARES - LEI MUNICIPAL
10.389/12 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA INCIDENTALMENTE
- Consoante declaração incidental de inconstitucionalidade proferida pelo
Órgão Especial do TJMG, a Lei Municipal 10.389/12 invadiu a competência
funcional atribuída ao Corpo de Bombeiro Militar, criando um novo órgão
executor da segurança pública, não enumerado nas Constituições da
República e do Estado de Minas Gerais.

- Reconhecida a inconstitucionalidade da norma que impôs a obrigatoriedade
de manutenção de uma unidade de combate a incêndio e primeiros socorros,
composta por Corpo de Bombeiro Civil, nos estabelecimentos de grande
porte e com grande concentração de pessoas, por consequência, inexigíveis
as obrigações naquela instituídas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.278689-0/001 - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - APELANTE(S): MUNICÍPIO  DE BELO HORIZONTE -
APELADO(A)(S): SINDI LOJISTAS COM BELO HORIZONTE, SINDICATO
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINISMO FERRAGENS TINTAS E
MATERIAL DE CON E OUTRO(A)(S), SINDICATO DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS DE BELO HORIZONTE,
SIND COM ATACADISTA TECIDOS VESTUARIO ARMARINHO BELO
HORIZONTE, SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DE BH E CONTAGEM

A C Ó R D Ã O
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      Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. WILSON BENEVIDES

RELATOR.

DES. WILSON BENEVIDES (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Apelação interposta contra a sentença de fls. 241/248,
proferida pela MMa. Juíza substituta na 2ª Vara de Feitos da Fazenda
Pública Municipal de Belo Horizonte, que julgou procedente a demanda
Declaratória de Inexigibilidade de Obrigação movida pelo SINDICATO DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINISMOS, FERRAGENS, TINTAS E
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE BELO HORIZONTE, SINDICATO DOS
LOJISTAS DO COMÉRCIO DE BELO HORIZONTE, SINDICATO DO
COMÉRCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE BELO
HORIZONTE E CONTAGEM, SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE
AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS DE BELO HORIZONTE, e SINDICATO DO
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHO DE
BELO HORIZONTE em desfavor do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE,
declarando a inexigibilidade das obrigações e sanções decorrentes da Lei
Municipal nº 10.389, de 12/01/2012, com relação às empresas representadas
pelos sindicatos autores.

      Irresignado, o ente federado réu alega, em suas razões recursais às fls.
249/255, a legalidade e constitucionalidade da Lei Municipal nº10.389/12,
argumentando que, ao regular a localização e o
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funcionamento de estabelecimentos em seu território, valendo-se da
competência inserta no art. 30, I, da CF/88, não só pode como está obrigado
a considerar o valor "segurança pública" como um objetivo a ser alcançado,
ainda que as atribuições institucionais mais diretamente relacionadas ao
tema sejam de órgãos estaduais.

      Propugna que a Municipalidade já editou diversas normas à semelhança
da questionada, contudo, ao institui-las, aduz que não legisla sobre
segurança pública, mas sim sobre outros temas que são da sua alçada, os
quais perpassam pelo elemento "segurança".

      Prossegue dizendo que, no caso da Lei Municipal 10.389/12, o ente
público estabelece requisitos para o funcionamento de estabelecimentos
industriais, comerciais e de prestação de serviços de grande porte, de modo
que tal regramento seria afeto ao uso regular do solo municipal.

      Então, após citar alguns julgados, assevera que o art. 144, da
Constituição da República não impossibilita que a legislação estabeleça
deveres de cuidado ou obrigações de instalar e manter dispositivos de
combate a incêndio a cargo dos particulares que exploram estabelecimentos
cuja atividade reúna grande número de pessoas, afinal, aludido fato amplia o
risco à incolumidade pública.

      Por fim, discorre sobre a competência suplementar do Município, ao
fundamento de que a Lei Estadual nº 14.130/01, que dispõe sobre a
prevenção de incêndios, não contém qualquer norma acerca do combate de
incêndios em estabelecimentos de uso coletivo ou de grande movimento de
pessoas, motivo pelo qual a Lei Municipal questionada apenas supriria as
omissões estaduais.

      Nesses termos, pleiteia pelo provimento da Apelação, com a
consequente inversão dos ônus da sucumbência.

      O Apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, à fl. 256.

      Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, às fls. 256/260,
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pretendendo, em suma, o desprovimento recursal.

      É o relatório.

      Decido.

      Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

      Verifica-se que a controvérsia estampada nos autos versa sobre o
cabimento ou não da obrigação de manter uma unidade de combate a
incêndio e primeiros socorros, composta por Corpo de Bombeiro Civil, nos
estabelecimentos filiados aos sindicatos autores.

      Referido ônus foi instituído por meio da Lei Municipal nº 10.389, de
12/01/2012, a qual determina que shoppings, casas de shows,
hipermercados, grandes lojas de departamentos, campus universitários,
empresas de grande porte instaladas em imóvel com área superior a 3.000
m² e quaisquer outros estabelecimentos que recebam grande concentração
de pessoas (acima de 3.000) mantenham uma unidade de combate a
incêndio estruturada com pelo menos 05 bombeiros civis por turno de
trabalho, 01 bombeiro civil líder por turno, 01 bombeiro civil mestre e
equipamentos obrigatórios.

      Ademais, aludido diploma normativo dispõe que o descumprimento das
obrigações mencionadas sujeitará o estabelecimento à multa no importe de
R$ 5.000,00, a ser atualizado anualmente, e a reincidência será punida com
a cassação do alvará de funcionamento.

      Inconformado com a lei em questão, argumentam os autores/apelados,
que a Municipalidade de Belo Horizonte não cuidou de adotar os meios
menos gravosos para alcançar os fins almejados, tendo optado por criar
obrigações excessivas e custosas às empresas, sem se preocupar com os
impactos gerados pelos deveres cominados, entre os quais figuram o
aumento dos custos de manutenção dos empreendimentos e, por
consequência, o desnivelamento da
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concorrência com empresas situadas em outros municípios da região
metropolitana, a dificuldade de mantença no mercado e eventual
fechamento, o que implica desemprego e menor arrecadação tributária.

      Outrossim, sustenta a inconstitucionalidade da norma local,
argumentando que a segurança pública é dever do Estado, não podendo ser
transferida aos particulares e que, segundo as Constituições da República e
de Minas Gerais, a competência para regulamentar qualquer assunto relativo
à segurança contra incêndio é do próprio Estado e do Corpo de Bombeiros
Militar.

      Nessa senda, diante da ausência de arrimo constitucional para a Lei
Municipal nº 10.389/12, os autores/apelados postularam pela inexigibilidade
das obrigações dela decorrentes, suspendendo-se, também, as penalidades
e exigências correlatas.

      Aludido pedido foi acatado na instância de origem, sendo esclarecedores
os excertos que se colhem das fls. 246/248 da sentença, senão vejamos:

(...) Note-se que a Constituição do Estado de Minas Gerais determinou que
compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem pública e a
incolumidade da pessoa e do patrimônio, através do Corpo de Bombeiros, da
Polícia Civil e da Polícia Militar, órgãos ligados ao Governador do Estado,
havendo legislação infraconstitucional regulamentando expressamente as
ações do Corpo de Bombeiros.

Dentre as várias atribuições do Corpo de Bombeiros Militar, fixadas em lei,
estão a prevenção e o combate a incêndio e pânico em edificação ou espaço
destinado a uso coletivo, a análise e aprovação do sistema de prevenção e
combate a incêndio e pânico, assim como a disposição sobre medidas de
segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco.
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Ocorre que o Município de Belo Horizonte, ao editar a Lei Municipal n.
10.389, de 12/01/2012, que instituiu a obrigatoriedade de manutenção de
uma unidade de combate a incêndio e primeiros socorros, composta por
Corpo de Bombeiro Civil, nos estabelecimentos comerciais que menciona,
extrapolou a legislação estadual existente, afastando as mencionadas
atribuições do Corpo de Bombeiros Militar, notadamente a de prevenir e
combater o incêndio em espaços de uso coletivo.

Como visto, em que pese tenha o Município competência para legislar,
supletivamente, sobre normas de prevenção de incêndios e mesmo atuar
materialmente nesse sentido, uma vez que o tema envolve interesse local, o
legislador infraconstitucional municipal não pode, sob pena de flagrante
inconstitucionalidade, invalidar, transferir ou delegar a competência funcional
do Corpo de Bombeiros Militar, cujas atribuições são previstas na
Constituição do Estado.

(...)

Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 269, I, do
Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo procedente o pedido
formulado na petição inicial, para declarar a inexigibilidade das obrigações e
sanções decorrentes da Lei Municipal n. 10.389, de 12/01/2012, destituindo-a
de eficácia e validade jurídica com relação às empresas representadas pelos
Sindicatos autores.

(...)

      Insta salientar que embora a questão em tela suscite polêmica, na
medida em que envolve aspectos econômicos, sociais e políticos, por maioria
de votos, o Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça já decidiu pela
inconstitucionalidade da norma municipal em apreço, quando do julgamento
do Incidente de Inconstitucionalidade registrado sob o nº 1.0024.12.202474-
8/002. Confira-se a ementa:

6



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº
10.389/2012 - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - LEI QUE PREVÊ A
OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE UMA UNIDADE DE
COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS, COMPOSTA POR
CORPO DE BOMBEIRO CIVIL, NOS ESTABELECIMENTOS QUE
MENCIONA - AFRONTA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EVIDENCIADA.

A Lei nº 10.389/2012 do Município de Belo Horizonte, ao obrigar diversos
estabelecimentos a manter um Corpo de Bombeiro Civil, regulamentando as
normas técnicas a serem observadas na prevenção e combate a incêndios,
invadiu a competência funcional constitucionalmente atribuída ao Corpo de
Bombeiro Militar, e acabou por criar um novo órgão executor da segurança
pública, não enumerado no texto constitucional, ofendendo, com isso, as
normas dos artigos 136, I, II e III e 142, II, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, e do artigo 144, I a V, §5º e 8º, da Constituição da República.

V.V. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
10.389/2012 DE BELO HORIZONTE, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDADE
DE QUE ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE MANTENHAM O
SEU PRÓPRIO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA MUNICIPAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRESTAÇÃO,
PELO ESTADO, DO SERVIÇO POTENCIAL DE PREVENÇÃO DE
INCÊNDIOS PRESTADO PELOS BOMBEIROS MILITARES, CUJO ÂMBITO
DE ATUAÇÃO É OUTRO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
SEJA PELA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA
LEGISLAR, SEJA PELA OCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO, COMO
SUGERIDO PELO ÓRGAO FRACIONÁRIO (4ª CÂMARA). A Administração
Pública, seja ela municipal ou estadual, pode, no exercício de seu respectivo
poder de polícia, exigir o preenchimento de certos requisitos para a prática
de determinada atividade, por razões de segurança e de adequação de seu
exercício ao interesse público. Assim ocorre, por ex., com a lei federal que
estabelece a obrigatoriedade da presença de um farmacêutico nas farmácias
e drogarias brasileiras. Nos hospitais e nas
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clínicas, certas atividades só podem ser exercidas por enfermeiras; nos
laticínios há atividades só podem ser realizadas por agrônomos ou
nutricionistas, estes que também são necessários em alguns hospitais ou
restaurantes.A questão aqui é exatamente a mesma; em certos
estabelecimentos (que envolvam risco de incêndio para um número elevado
de pessoas e possíveis vítimas), o Município pode, sem exacerbação e sem
extrapolar a sua competência, exigir a presença de um bombeiro civil, se o
faz pela via legal. A "utilização potencial" dos serviços dos bombeiros
militares é uma coisa; trata-se da proteção difusa que o Estado de Minas
Gerais fornece a todos, de forma indistinta. Aqui não se cuida de serviços
fornecidos pela Prefeitura (a Prefeitura não criou - por esta Lei - o seu corpo
de bombeiros civis). O Município apenas dispôs que os empreendimentos
com certas atividades (pelo seu alto risco) devem oferecer, elas próprias, um
serviço preventivo de bombeiro civil, inclusive para evitar que, como no
episódio do Canecão Mineiro,  os contr ibuintes venham a ser
responsabilizados pelos pagamentos de indenizações originárias da
reconhecida responsabilidade do Município caracterizada pela suposta
inércia na fiscalização dos empreendimentos. Balizado por estes parâmetros,
deve-se frisar que as exigências contidas na Lei 10.389/2012 não são
absurdas ou ilegais; pelo contrário, visam à regulamentação de risco em
estabelecimentos que recebem grande fluxo de pessoas no que se refere à
prevenção de incêndios e segurança dos administrados, tomando o caso do
ponto de vista da efetiva e atual disponibilidade do serviço, a ser prestado
pelo próprio comerciante (que aufere os lucros e que deve assumir os riscos
de seu negócio, sem transferi-lo para a sociedade). Trata-se de meramente
prevenir o "capitalismo" sem riscos", no qual a regra é a apropriação dos
lucros pelos particulares e a transferência (para os contribuintes) dos danos e
da responsabil idade pelos prejuízos. (Arg. Inconstitucionalidade
1.0024.12.202474-8/002, Rel. Des. Silas Vieira, d.j. 28/08/2014, DJe
23/01/2015) (grifamos)

      Para melhor elucidar o julgamento proferido por esta Corte Estadual de
Justiça, é interessante trazer à baila alguns dos
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argumentos  u t i l i zados  para  jus t i f i ca r  o  reconhec imento  da
incons t i tuc iona l idade  da  le i  mun ic ipa l ,  i n  ve rb is :

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA (RELATOR)

(...)

É certo que a Constituição da República não atribuiu aos Corpos de
Bombeiros Militares competência bem definida a respeito de sua atividade-
fim, salvo a de execução de atividades de defesa civil (Art. 144, § 5º, CR/88 -
"às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas
em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil"). A Carta Magna
Federal deixou a cargo dos Estados-Membros e do Distrito Federal a fixação
de atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares "(art. 144, parágrafo 6º).

Em Minas Gerais, A Constituição Estadual, em seu art. 142, II, estabeleceu
como atribuições do Corpo de Bombeiro Militar do Estado, "a coordenação e
a execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio,
perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas
relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou
qualquer tipo de catástrofe".

Assim, uma vez fixadas as atribuições do Corpo de Bombeiro Militar Estadual
pela Constituição do Estado de Minas Gerais, a norma infraconstitucional
que, eventualmente, vier a atribuir qualquer uma destas funções a outro
órgão, afrontará a Constituição, como já decidiu este Tribunal na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 1.0000.12.086797-3/000, de Relatoria da
Desembargadora Selma Marques, julgada em 27/02/2013.

O artigo 142, II, da Constituição Estadual, confere ao Corpo de Bombeiros
Militar, órgão integrante do Estado de Minas Gerais, competência para a
prevenção de incêndios e para editar as normas
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pertinentes a esta tarefa, inclusive com poder de polícia.

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 54/1999 do Estado de Minas Gerais e
a Lei Estadual nº 14.130/2001, regulamentada pelo Decreto nº 44.746/2008,
indicaram a competência do Corpo de Bombeiro Militar para a elaboração de
normas técnicas relativas à segurança das pessoas e dos seus bens contra
incêndios, as quais foram implementadas pela Instrução Técnica nº 12 do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Entre as mencionadas
atribuições, está previsto o incentivo à criação de Bombeiros não militares,
cabendo ao Corpo de Bombeiro Militar, contudo, estipular as normas básicas
de funcionamento e padrão operacional, tendo a Instrução Técnica nº 12
previsto a obrigatoriedade da constituição de uma Brigada de Incêndio em
edificações como as dos Shopping Centers.

A competência legislativa do Município para legislar sobre normas de
interesse local, tal qual a segurança das edificações, abrangendo questões
relacionadas à prevenção de incêndio, não pode ser feita ao alvedrio das
diretrizes estabelecidas pelo art. 142, II, da Constituição do Estado de Minas
Gerais. Em observância ao disposto ao disposto no art. 170, parágrafo único
da Constituição do Estado de Minas Gerais, e ao art. 30, II, da Constituição
Federal, a atividade municipal no âmbito da prevenção de incêndios deveria
apenas suplementar as diretrizes fixadas pelo Estado, a quem foi
originariamente conferida mencionada competência.

Não desconheço que a profissão de Bombeiro Civil é regulamentada por lei
federal, a Lei nº 11.901/2009. Trata-se do profissional habilitado nos termos
da referida Lei, que exerça, em caráter habitual, função remunerada e
exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado
diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia
mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e
combate a incêndio. O Bombeiro Civil poderá ser contratado pelas empresas
privadas ou públicas que assim o desejarem, prevendo a lei que "no
atendimento a sinistros em que atuem, em conjunto, os Bombeiros Civis e o
Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a direção das ações caberão,
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com exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação militar", e que "as
empresas e demais entidades que se utilizem do serviço de Bombeiro Civil
poderão firmar convênios com os Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para assistência técnica a seus
profissionais".

Entretanto, a circunstância de se tratar de atividade regulamentada por lei
não afasta o fato de que a Lei nº 10.389/2012 do Município de Belo
Horizonte, ao obrigar diversos estabelecimentos a manter um Corpo de
Bombeiro Civil, regulamentando as normas técnicas a serem observadas na
prevenção e combate a incêndios, invadiu a competência funcional
constitucionalmente atribuída ao Corpo de Bombeiro Militar, e acabou por
criar um novo órgão executor da segurança pública, não enumerado no texto
constitucional, ofendendo, com isso, as normas dos artigos 136, I, II e III e
142, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e do artigo 144, I a V, §5º
e 8º, da Constituição da República.

DES. GERALDO AUGUSTO

(...)

De fato, a atividade de combate a incêndios não é um monopólio estatal,
assim como também não o é a atividade de combate ao crime. A constituição
de empresas especializadas em segurança privada, por meio de bombeiros
civis, vigias ou seguranças particulares, é decorrência do livre exercício de
qualquer atividade econômica lícita no país, que pode ser desempenhada de
maneira "concorrente" com a segurança pública prestada pelo Corpo de
Bombeiros Militar e pelas Polícias.

P o r é m ,  o s  M u n i c í p i o s ,  f u n d a d o  n o  p o d e r  d e  p o l í c i a ,  d e
fiscalização/regulamentação do interesse público local, não têm competência
para exigir dos estabelecimentos comerciais a obrigatoriedade de prestarem
a segurança privada à sua clientela, exatamente, em substituição à
segurança pública que deveria ser eficazmente prestada pelos entes
federados. Aceitar a tese de que os
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Municípios podem obrigar os estabelecimentos comerciais implantarem
unidades de combate a incêndio e de primeiros socorros, embora de
relevante interesse social, implica na possibilidade jurídica de se também
exigir, mediante lei, a contratação de seguranças particulares para a
preservação da ordem pública e para a incolumidade das pessoas ou
patrimônios.

Mas, com a devida vênia, a segurança pública é um dever do Estado; a
segurança privada é uma opção do particular, que não pode ser imposta pelo
Município.

E em se tratando de segurança pública relacionada à coordenação e
execução de ações de defesa civil, ao combate e à prevenção a incêndios, à
busca e ao salvamento, a competência para prestar o serviço é do Corpo de
Bombeiros Militar, órgão estadual, nos termos do art. 142, II, da CEMG, não
podendo os Municípios atribuir tais atribuições aos particulares.

DESA. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

(...)

Acrescento alguns itens que foram ressaltados da tribuna, como a colocação
de vidro especial, como se fosse um caso semelhante a este. No entanto,
essa colocação refere-se à edificação que, realmente, possibilita ao
Município a interferência, mas não neste caso, que é uma obrigação de
fazer, que cria um ônus fiscal insuportável para as empresas - que já têm um
ônus fiscal que estão muitas vezes levando ao fechamento, ao desemprego -
transferindo uma obrigação do Poder Público para o particular, que já não
mais suporta os custos de suas atividades.

(...) (grifamos)

      Nesse diapasão, tendo sido definido pelo Órgão Especial deste
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sodalício, incidentalmente, que a Lei Municipal nº 10.389/2012 não possui
fundamento de validade na Constituição da República de 1988, por
consectário lógico, as obrigações instituídas por referida norma local não
merecem prevalecer, motivo pelo qual a sentença impugnada mostra-se
irretocável.

      Em face de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para
manter incólume a decisão recorrida.

      Sem custas, em virtude da isenção legal.

DESA. ALICE BIRCHAL - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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