
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA MARIA 

RECOMENDAÇÃO – INQUÉRITO CIVIL Nº 00864.00006/2013 

DI.00864.02476/2013 

 

Os signatários, Promotores de Justiça Especializados de 

Santa Maria, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 129, incs. II 

e III, da Constituição da República, o art. 27, parágrafo único, da Lei 

federal nº 8625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

Estadual) e o art. 32, inc. IV, da Lei Estadual nº 7669/1982 (Lei Orgânica 

do Ministério Público do Rio Grande do Sul), o art. 15 da Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o art. 29 

do Provimento nº 26/2008 do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande 

do Sul, e considerando que: 

a) o inquérito civil nº 00864.00006/2013 foi instaurado, 

junto à Promotoria de Justiça Especializada de Santa Maria (2º Promotor), 

em razão do acontecimento que ficou conhecido como “a tragédia de 

Santa Maria” (em 27/01/2013, em consequência de fogo no interior da 

boate Kiss, morreram 242 pessoas e outras centenas resultaram 

intoxicadas/feridas), tendo como objeto “Apurar expedição de alvarás 

(de localização, funcionamento e de prevenção contra incêndio) à Boate 

Kiss, sem que esta atendesse os pressupostos da Lei Municipal nº 

3.301/1991”; 

b) apurou-se que a Lei municipal nº 3301/1991 de Santa 

Maria, para além das diretrizes contidas na legislação/normatização 

estadual sobre “prevenção e proteção a incêndios”, dispõe, por exemplo, 

que, em “estabelecimentos de reuniões de público como: ... boates”, “É 

obrigatória a instalação de alarme de incêndio” (artigo 9º, inciso I) e “É 

vedado o emprego de material de fácil combustão e/ou que desprenda 

gases tóxicos em caso de incêndio, em divisórias, revestimento e 

acabamentos...”, mas perícias realizadas em inquérito policial que 

investigou a “tragédia de Santa Maria” mostraram claramente que na 
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boate Kiss não havia alarme de incêndio e que as mortes foram, em sua 

grande maioria, produzidas por intoxicação por inalação de gases tóxicos 

desprendidos da combustão de espuma afixada em parte do teto e de 

paredes do estabelecimento; 

c) não há notícia de revogação da recém mencionada lei 

municipal; 

d) não obstante o item ‘c’, ficou claro que o 4º CRB e a 

respectiva Seção de Prevenção de Incêndios, nos PPCIs confeccionados 

no Município de Santa Maria, nunca fizeram cumprir a lei municipal 

especificada no item ‘b’; 

e) a própria legislação estadual, mais especificamente o 

art. 7º, § 1º, da Portaria nº 064/EMBM/99, dispõe de modo cogente que, 

nos PPCIs, “Considerar-se-á, de forma suplementar, a legislação 

municipal com suas peculiaridades ..., observando-se os princípios da 

prevalência e da especialidade na aplicação das normas” (grifo dos 

subcritores); 

f) o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei federal nº 

8625/1992 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público Estadual), e o 

artigo 32, inciso IV, da Lei estadual nº 7669/1982 (Lei Orgânica do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul) incumbem os agentes 

ministeriais de “promover” ou “fazer recomendações” a órgãos da 

Administração Pública e zelar pela “racionalização dos procedimentos 

administrativos”; 

g) o artigo 127, caput, da Constituição da República, o art. 

107, caput, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, o artigo 1º, 

caput, tanto da Lei federal nº 8625/1993 (Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público Estadual), como da Lei Estadual nº 7669/1982 (Lei 

Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul), preveem como 

incumbência do Ministério Público “a defesa da ordem jurídica”; 
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RECOMENDAM: 

Ao Comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros 

de Santa Maria e ao Chefe da respectiva Seção de Prevenção de Incêndio 

que adotem as providências necessárias para que, doravante, nenhum 

PPCI ou PSPCI relativo a edificação localizada no Município de Santa 

Maria tramite sem que haja cumprimento e exigência de cumprimento, 

pelo Corpo de Bombeiros, do disposto na Lei municipal nº 3301/1991, 

naquilo e em tudo o que ela dispõe suplementarmente ao regramento da 

legislação e normatização estadual sobre prevenção e proteção contra 

incêndios. 

Outrossim, requisitamos, com base no artigo 27, 

parágrafo único, inciso IV, parte final, da Lei federal nº 8625/1992 (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público Estadual), e no artigo 32, inciso 

IV, parte final, da Lei Estadual nº 7669/1982 (Lei Orgânica do Ministério 

Público do Rio Grande do Sul), resposta por escrito em até 30 dias sobre 

as providências que forem adotadas em cumprimento à presente 

recomendação. 

Santa Maria, 15 de julho de 2013. 

 

 

 

Maurício Trevisan,    Ivanise Jann de Jesus, 

2º Prom. de Just. Especializado. Promotora de Justiça designada. 


