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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0000977-96.2014.815.0231.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca da Mamanguape.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Itapororoca.
ADVOGADO: Bruno Kleberson de Siqueira Ferreira.
APELADO: Marines Oliveira de Araújo.

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.  FECHAMENTO DE
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  EM  SITUAÇÃO  IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE ALVARÁ. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO, EM
RAZÃO  DO  INTERESSE  DE  AGIR.  APELAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
UTILIZAÇÃO  DO  PODER  DE  POLÍCIA.  DESNECESSIDADE  DE
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  ALEGAÇÃO  DE  QUESTÕES
INERENTES À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INTERESSE PROCESSUAL
AUSENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

É conferida à Administração Pública, por meio do poder de polícia, a possibilidade
de adotar as providências necessárias ao cumprimento de suas determinações, sem
necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000977-96.2014.815.0231,  em  que  figuram  como  partes  o  Município  de
Itapororoca e Marines Oliveira de Araújo.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO

O Município de Itapororoca interpôs Apelação contra a Sentença, f. 14/16,
prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Mamanguape, nos autos da Ação de
Obrigação de Não Fazer por ele intentada em face de Marines Oliveira de Araújo,
que indeferiu a Petição Inicial, com fulcro no art. 295, III, do CPC, extinguindo o
processo  sem  resolução  do  mérito,  nos  termos  do  art.  267,  I,  do  CPC,  ao
fundamento de que a interdição ou fechamento de estabelecimentos irregulares é ato
próprio da Administração, sendo desnecessário a utilização das vias judicias.

Em suas razões, f. 20/27, alegou que o poder de polícia restou devidamente
exercido por meio de política de conscientização da população, com comunicados
veiculados  em  carros  de  som  e  em  rádios,  além  de  notificar  pessoalmente  os



proprietários dos estabelecimentos comerciais que estavam em funcionamento sem
o correspondente alvará.

Afirmou que o Apelado,  após ter  sido comunicado extrajudicialmente da
situação irregular do seu estabelecimento, permaneceu na clandestinidade, pelo que
entende existente o interesse de agir.

Sustentou que deve ser observado ao princípio de razoabilidade, quanto ao
exercício do poder de polícia no caso dos autos, porquanto não dispõe de servidores
para  procederem  ao  fechamento  de  estabelecimentos  em  situações  irregulares,
tampouco de recursos para realização de concurso público para tal finalidade.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
determinado o regular processamento do feito.

Sem  Contrarrazões,  em  razão  da  ausência  angularização  da  relação
processual, conforme Despacho de f. 30.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer,  f.  36/38,  opinando  pelo
desprovimento do Recurso,  ao fundamento de que é desnecessária a intervenção
judicial, em razão da autoexecutoriedade e coercibilidade dos ato processuais.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O Poder de Polícia é o poder de fiscalização ao encargo do Poder Público,
inerente  aos  atos  administrativos,  que  restringe  direitos  individuais,  visando  à
proteção do interesse público, conferindo a Administração Pública a  possibilidade
de adotar as providências necessárias ao cumprimento de suas determinações.

O Município de Itapororoca  ingressou  com o presente feito objetivando  a
expedição  de  ordem  judicial  para  que  fosse  determinado  o  fechamento  do
estabelecimento  comercial  de  propriedade do Apelado,  em razão da  ausência  do
respectivo Alvará de funcionamento.

Entretanto, o Apelante dispõe do poder de polícia para dar efetividade as suas
decisões,  independentemente  da  autorização  do  judiciário,  sendo  possível  a
interdição do estabelecimento pelo próprio Município, restando, portanto, ausente o
interesse processual, como acertadamente decidido pelo Juízo.

Nesse sentido precedentes deste Tribunal no julgamento de casos análogos1.

1APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  FECHAMENTO  DEESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  SITUAÇÃO
IRREGULAR.  AUSÊNCIA  DE  ALVARÁ  DE  FUNCIONAMENTO.  PODER  DE  POLÍCIA.
AUTOEXECUTORIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - Segundo
entendimento  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



Alega  o  Apelante  que  não  dispõe  de  servidores  para  procederem  ao
fechamento  de  estabelecimentos  em  situações  irregulares,  tampouco  de  recursos
financeiros para realização de concurso público para tal finalidade, entretanto,  tais
alegação  não  desconstituem a  Sentença,  haja  vista  que  correspondem à  questões
inerentes a própria administração municipal, não competindo ao judiciário imiscuir-se
nessa área.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

providenciar  o  fechamento de estabelecimento irregular.  (REsp nº 696.993/SP,  Rel.  Ministra  Eliana
Calmon,  Segunda Turma,  julgado em 06/12/2005).  -  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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00007674520148150231, -  Não possui -,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 23-04-2015)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  AJUIZAMENTO  POR  MUNICÍPIO.  PEDIDO  DE  FECHAMENTO  DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. PODER
DE POLÍCIA DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.
AUTOEXECUTORIEDADE.  DESNECESSIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DA  VIA  JUDICIAL.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DA CORTE DA
CIDADANIA  E  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  ORA  AGRAVADA.  DESPROVIMENTO  DA
INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.  -  A presente demanda concentra-se em saber se a extinção sem
julgamento  do  mérito  foi  adequada  para  a  querela  em  comento,  eis  que  o  fechamento  de
estabelecimento, pela ausência de alvará de funcionamento, seria ato administrativo autoexecutório. - A
Administração  Pública  Municipal  detém  o  poder  de  polícia,  o  qual  possui  o  atributo  da
autoexecutoriedade, que lhe é  inerente, de modo que é seu poder-dever para atuar concretamente no
âmbito de sua fiscalização e atuação administrativa sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário,
e não faculdade. - Na hipótese, para que se verifique a necessidade de se recorrer ao Estado-Juiz para
satisfazer uma pretensão, basta a impossibilidade do autor fazer valer seu interesse através do emprego
de meios próprios (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007605320148150231, 1ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. Em 24-02-2015)”


