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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA. IMPEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE
EMPREENDIMENTO  COMERCIAL  DO  MESMO
RAMO NA MESMA ÁREA. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA  LIVRE  CONCORRÊNCIA.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA.  ANULAÇÃO  DO  ATO.  INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  VINCULANTE  Nº  49.  MANUTENÇÃO
DO JULGADO. DESPROVIMENTO MOCRÁTICO DO
RECURSO OFICIAL. 

-  “Ofende o princípio  da livre  concorrência  lei  municipal
que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do
mesmo ramo em determinada área.”
(Súmula Vinculante 49)

- “Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a)  súmula  do  Supremo  Tribunal  Federal,  do  Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior  Tribunal  de  Justiça  em  julgamento  de  recursos
repetitivos;
c)  entendimento  firmado  em  incidente  de  resolução  de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
(...)”
(Art. 932 do NCPC)

VISTOS.

Trata-se de Reexame Necessário de sentença que, em sede de Mandado
de Segurança impetrado por Vanessa Taís de Sousa -ME em face da ANGEVISA – Agência
Estadual de Vigilância Sanitária, concedeu a segurança para, amparado na atual Súmula
Vinculante n] 49, anular o ato coator que impediu a instalação de estabelecimento comercial a
menos de 500 metros de outro do mesmo ramo. 

Sem recurso voluntário.



Instado a manifestar-se, o Ministério  Público opinou pelo desprovimento da
remessa – fls. 45/48.

É o relatório. DECIDO.

Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídica, a
remessa necessária NÃO é recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incorretamente
assim chamada, trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não
de acordo com a legislação  vigente no momento de sua aplicação, no caso, o Código de
Processo Civil de 2015. 

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que agiu com acerto
o magistrado de 1º grau, na medida em que aplicável ao caso em disceptação o conteúdo da
atual Súmula Vinculante nº 49, in verbis:

“Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que
impede  a  instalação  de  estabelecimentos  comerciais  do
mesmo ramo em determinada área.”
(Súmula Vinculante 49)

Assim, reconhece-se ilegal e abusiva a conduta da ANGEVISA – Agên-
cia Estadual de Vigilância Sanitária em impedir a instalação de estabelecimento comercial
do mesmo ramo em determinada área.

Desta forma, monocraticamente (art. 932, IV, a, NCPC),  NEGO PRO-
VIMENTO ao reexame necessário, para manter inalterada a sentença, em harmonia com o
parecer do Ministério Público.

P.I.

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

       José Ricardo Porto
   Desembargador Relator
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