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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO Nº 0000771-82.2014.815.0231 
Origem : 1ª Vara da Comarca de Mamanguape
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
Apelante : Município de Itapororoca
Advogado : Brunno Kleberson de Siqueira Ferreira
Apelado : Severino Ramos Silva

PRELIMINAR.  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE  DA
REMESSA  NECESSÁRIA. COMANDO  JUDICIAL  EM
DESFAVOR DA FAZENDA. ADMISSÃO. ACOLHIMENTO.

Está  sujeito  ao  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório  o
comando judicial proferido contra os entes estatais.

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.  PLEITO DE LIMITAÇÃO
DE ATIVIDADE DO PARTICULAR CONSUBSTANCIADA
PELA  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESEMPENHAR
ATIVIDADE  EMPRESARIAL  SEM  O  RESPECTIVO
ALVARÁ.  ATO  INSERIDO  NO  ÂMBITO  DO  PODER DE
POLÍCIA  MUNICIPAL.  INTERVENÇÃO  JUDICIAL
DESNECESSÁRIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR
CONFIGURADA.  INDEFERIMENTO  DA  EXORDIAL.
RECURSO  EM  CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  TJ-PB.  HIPÓTESE  DE  DECISÃO
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MONOCRÁTICA. SEGUIMENTO NEGADO.

A provocação do órgão judicial  é prescindível  para o ente
municipal praticar ato que está inserido dentro do âmbito do
poder  de  polícia  e  da  sua  autonomia  administrativa,
caracterizando,  nessas  circunstâncias  fáticas  a  falta  de
interesse de agir e  a hipótese de indeferimento da petição
inicial.

Como  o  recurso  está  em  manifesto  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  deste  Tribunal  de  Justiça,
configura-se  a  hipótese  legal  que  autoriza  a  decisão
monocrática.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Município  de
Itapororoca contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de
Mamanguape nos autos da ação de obrigação de não fazer por ele ajuizada em
face de Severino Ramos da Silva.

O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, por entender ausente
o  interesse  de  agir  consubstanciado  pela  impossibilidade  de  o  ato  judicial
substituir  a  atuação  da  administração  em  relação  à  imposição  de  restrição  ao
demandado no que diz respeito ao desempenho de atividade sem o respectivo
alvará,  consignando que as limitações perseguidas via tutela jurisdicional estão
inseridas no âmbito do poder de polícia.

Alega o apelante que há necessidade da intervenção judicial,
ao  argumento  de  que,  apesar  de  ter  exercido  o  poder  de  polícia,  o  apelado
desempenha  suas  atividades  de  forma  clandestina  e  sem  a  licença  pública
municipal, razão por que afirma estar configurado o interesse de agir.

Assevera  que  a  pretensão  está  respaldada  no  Código  de
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Postura  Municipal,  que  condiciona  o  exercício  de  atividade  empresarial  ou
industrial a prévia licença concedida pelo município, motivo pelo qual pugna pelo
provimento  do  apelo  para  que  a  petição  seja  recebida  e  o  processo  siga  seus
ulteriores termos.

O  Ministério  Público  opina,  preliminarmente,  pelo
conhecimento  da  remessa  oficial,  por  entender  que  a  tutela  jurisdicional  foi
prolatada  em  desfavor  do  ente  municipal.  E,  no  mérito,  pronuncia-se  pelo
desprovimento do apelo, porquanto o exercício de atividade empresarial sem o
alvará é situação que enseja atuação do poder de polícia municipal.

É o relatório.

DECIDO.

1 – Juízo de admissibilidade da remessa oficial

O Órgão judicial monocrático não emitiu qualquer juízo de
valor acerca da configuração da hipótese relativa à remessa necessária, e o parquet
opina pela sua admissibilidade por este Órgão ad quem.

Estabelece a ordem jurídica vigente que está sujeito ao duplo
grau  de  jurisdição  obrigatório  o  comando  judicial  proferido  contra  os  entes
estatais, nos termos do inciso I do  art. 475, do CPC, ex vi:

Art.  475.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal,
a sentença:

I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito
público;

O  quadro  fático  delineado  nestes  autos  se  enquadra  na
hipótese  legal  acima  transcrita,  porquanto  o  comando  judicial  hostilizado
constituiu situação desfavorável e ilíquida para o Município de Itapororoca, o que
impõe o reconhecimento da remessa oficial. 
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Portanto,  acolho  a  preliminar  e  conheço  da  remessa
necessária.

 2 – Mérito

Devolvem a apelação e a remessa oficial a este Órgão ad quem
o conteúdo da sentença, vez que a tutela pretendida pelo autor se enquadrava no
âmbito do poder de polícia, e essa circunstância impedia a intervenção judicial.

Assevera  o  apelante  que  há  necessidade  de  provimento
jurisdicional para impedir que o demandado/apelado desempenhe suas atividades
de  forma  clandestina  e  sem  alvará  do  município,  razão  por  que  afirma  estar
configurado o interesse de agir.

Os entes que compõem a administração pública são titulares
do poder de polícia, possibilitando aos seus agentes a atuação de ofício no sentido
de  restringir  e/ou  condicionar  o  exercício  de  atividades  desenvolvidas  pelos
particulares para prestigiar o interesse coletivo.

Os  atos  inseridos  no  âmbito  do  poder  de  polícia  são
qualificados como auto-executáveis, e esse atributo permite que a administração
atue de forma livre, dentro dos limites traçados pela lei. A intervenção do poder
judicial ocorrerá na situação em que o ato é praticado com excesso ou abuso de
poder,  respeitando-se,  desta  forma,  a  harmonia  dos  poderes  traçados  na
Constituição Federal.

No  caso  concreto,  o  apelante  pretende  obter  tutela
jurisdicional para impor ao promovido conduta no sentido de que requeira alvará
para desempenhar suas atividades, e essas circunstâncias impedem a atuação do
poder judicial, tendo em vista que as modalidades de limitações perseguidas estão
inseridas no círculo do poder de polícia municipal.

Há interesse de agir, sob o aspecto da utilidade, na situação
em  que  a  prestação  da  tutela  jurisdicional  perseguida  no  processo  é
imprescindível para a obtenção da vantagem ou benefício jurídico.
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Nessa linha de raciocínio, o autor não é titular de interesse
processual,  por  deter  atributos  para  limitar  a  atuação  do  particular,  e  não  ter
necessidade  de  recorrer  ao  poder  judiciário  com  o  objetivo  de  impor  ao
demandado  que  obtenha  alvará  municipal  a  fim  de  respaldar  o  exercício  da
atividade desempenhada naquela localidade.

Portanto,  o  apelante não precisa  recorrer  ao órgão judicial
para praticar ato que está inserido dentro do âmbito do poder de polícia e da sua
autonomia  administrativa,  e  esses  elementos  fáticos  caracterizam  a  falta  de
interesse de agir.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  EM  SITUAÇÃO  IRREGULAR.
AUSÊNCIA  DE  ALVARÁ  DE  FUNCIONAMENTO.  FECHAMENTO.
PODER  DE  POLÍCIA.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  À
APELAÇÃO.  RAZÕES  DO  REGIMENTAL.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO
DO  DESACERTO  DO  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO.  MATÉRIA
DEVIDAMENTE  ENFRENTADA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISÓRIO.
DESPROVIMENTO. - O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática  interlocutória,
terminativa ou definitiva, proferida pelo relator. - Conforme orientação
encontrada  na  Jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  ¿A
Administração  Pública,  pela  qualidade  do  ato  administrativo  que  a
permite  compelir  materialmente  o  administrado  ao  seu  cumprimento,
carece  de  interesse  de  procurar  as  vias  judiciais  para  fazer  valer  sua
vontade, pois pode por seus próprios meios providenciar o fechamento
de estabelecimento irregular.¿ (REsp nº 696.993/SP, Rel. Ministra Eliana
Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em  06/12/2005).(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009805120148150231, 4ª Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 16-12-2014) 

PROCESSUAL CIVIL.  Apelação Cível.Ação de obrigação de não fazer
¿  Município  de  Itapororoca  Abertura  de  bar  e  restaurante.  Alvará  de
funcionamento. Inexistência. Indeferimento da inicial. Falta de interesse
de  agir.  Poder  de  polícia  e  autoexecutoriedade  da  Administração.
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Desnecessidade de intervenção do judiciário.  Manutenção da sentença
.Seguimento negado. - Revela-se dispensável a intervenção do Judiciário
se  o  Município,  dotado  de  poder  de  polícia,  pode  decidir  e  impor
diretamente,  por  seus  próprios  meios,  as  penalidades  que  entender
cabíveis às irregularidades eventualmente cometidas pelo administrado. -
Nos termos do art.  557,  caput,  do Código de Processo Civil,  o relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.  Vistos  etc.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00007683020148150231,  -  Não
possui -, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 27-11-
2014) 

Como o pleito veiculado na exordial está inserido nos atos
que compõem a atuação da administração sob o pálio do poder de polícia,  há
desnecessidade da intervenção judicial, restando, destarte, caracterizada a falta de
interesse de agir e a situação de indeferimento da petição inicial.

A pretensão recursal está em confronto com jurisprudência
dominante  deste  Tribunal  de  Justiça,  autorizando  a  esta  relatoria  decidir
monocraticamente o recurso.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  À
REMESSA NECESSÁRIA E  AO RECURSO,  na  forma do  art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               Relatora
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