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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL 

 

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000024-96.2018.8.19.0000 
AGRAVANTE: POSTO FRAGOSO LTDA 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MAGÉ 
Relator: Des. JUAREZ FERNANDES FOLHES 

 
 

DECISÃO 
 
Inicialmente, cabe esclarecer que a decisão ora agravada foi proferida em 

31/12/2017, portanto na vigência do Novo Código de Processo Civil. 
 
Trata-se de agravo de Instrumento, interposto pelo POSTO FRAGOSO LTDA, contra 

decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário 4 - Duque de Caxias e Ad, em Mandado de 
Segurança c/c pedido de liminar, o que tem amparo no artigo 7º, §1º da Lei nº 12.016/09, e 
1015, I, do NCPC. A decisão, indeferindo a liminar, foi proferida nos seguintes termos: 

 

“POSTO FRAGOSO LTDA. impetrou mandado de segurança, com pedido de tutela 
de urgência, em face do MUNICÍPIO DE MAGÉ e da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA DE MAGÉ, MONIQUE FERREIRA NOGUEIRA TAVARES, em razão de 
exorbitância do exercício do poder de polícia administrativa ao determinar a 
interdição do estabelecimento comercial do impetrante. Aduz o autor que exerce 
comércio varejista de combustíveis para veículos automotores desde 07/04/1972,  
Exercendo a mesma atividade econômica há mais de 45 anos no mesmo local, 
sendo o único posto de gasolina do 6° Distrito do Município de Magé a 
comercializar gás natural veicular - GNV, o que revela a importância da 
continuidade das atividades para a população local. Relata que no dia 
29/12/2017 equipe da fiscalização da Prefeitura Municipal de Magé promoveu a 
interdição do estabelecimento (Edital de Interdição 002/2017/DIRFISC), tendo 
como única motivação a ausência de alvará de licença. Informa que o 
fundamento é falso, uma vez que possui alvará de licença válido e vigente, tendo 
sido apresentado juntamente com outros documentos à equipe de fiscalização, o 
que denota a ilegalidade do ato administrativo de interdição. Por fim, ressalta 
que, além de ilegal, o ato atacado também é abusivo em razão de desvio de 
finalidade, pois o atual prefeito do Município de Magé seria desafeto político dos 
sócios da empresa impetrante, fato este público e notório, o que demonstra a 
existência de motivação política para o fechamento do estabelecimento, com o 
intuito de causar prejuízo aos adversários políticos. Parecer desfavorável do 
Ministério Público. É o relatório. Decido. Compulsando os documentos acostados 
aos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença do direito 
líquido e certo alegado pelo impetrante, indispensável para a concessão da 
liminar pleiteada, em especial levando-se em consideração a presunção de 
legalidade dos atos administrativos. O direito líquido e certo deve ser 
compreendido como aquele que não exige dilação probatória para ser 
comprovado, podendo ser demonstrado de plano, mediante prova pré-
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constituída. Assim, trata-se de direito perfeitamente determinado, podendo ser 
exercido prontamente, uma vez que é incontestável. Com efeito, como bem 
ressaltado pelo Parquet, não consta nos autos o comprovante do pagamento da 
taxa de funcionamento referente ao ano de 2017, a teor do disposto no artigo 
145 do Código Tributário do Município de Magé, devendo o caso ser melhor 
analisado pelo Juizo Natural. Pelo exposto, ausentes os requisitos autorizadores, 
INDEFIRO A LIMINAR requerida. Intimem-se. Ciência ao MP Após, distribuam-se 
ao Juízo Competente para adoção das diligências cabíveis.” 
 
Alega o impetrante, ora agravante, em síntese, que: 1) No dia 29 de dezembro de 

2017 teve seu estabelecimento comercial interditado, conforme Edital de Interdição n° 
002/2017/DIRFISC determinado pela Secretária Municipal de Fazenda; 2) A interdição do 
estabelecimento teve como única motivação o falso fundamento de que a sociedade 
empresarial não possuía licença de localização;  3) Além do Alvará de Localização, foram 
apresentados à equipe de fiscalização todos os documentos necessários a comprovar a 
regularidade do licenciamento do estabelecimento; 4) Foi indeferida a liminar, ao 
fundamento de não ter sido juntado aos autos o comprovante de pagamento da taxa de 
funcionamento referente ao ano de 2017.  

 
Sustenta o agravante que a decisão agravada merece reforma, tendo em vista 

que: 1) A motivação da interdição fora a ausência do Alvará de Licenciamento, não tendo 
sido sequer citado o pagamento da taxa de licenciamento anual, não guardando essa 
exigência qualquer pertinência à causa; 2; A teoria dos motivos determinantes prevê que, ao 
motivar ato administrativo, a Administração ficou vinculada aos motivos ali expostos, 
estando vinculada aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato 3) ao 
interditar seu estabelecimento comercial a Administração deixou de observar o 
contraditório; 4) O pagamento da taxa a que se refere o juízo agravado é condição para a 
expedição do Alvará. Assim, se o Alvará fora expedido em 2017, é de se concluir que a taxa 
de licenciamento referente ao exercício de 2017 fora paga previamente; 5) O ato atacado, 
além de ilegal, é também abusivo, praticado com desvio de finalidade, eis que motivado por 
perseguição política; 6) Mostram-se presentes os requisitos autorizadores previstos na Lei 
Federal n° 12.016/2009, art. 70, III e pelo Código de Processo Civil, art. 300, não incidindo na 
hipótese qualquer vedação da Lei 12.016/2009, art. 7°, §2°, da Lei n° 8.437/1992 ou da Lei n° 
9494/1997. 

 
Ao final requer: 
 
“ a) A concessão de  liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão 

dos efeitos do Edital de Interdição no 002/2017/DIRFISC até o julgamento final do presente 
recurso;   

  
b) Ao final seja este recurso conhecido e provido, a fim de reformar a decisão 

interlocutória proferida e determinar a suspensão dos efeitos do Edital de Interdição n° 
002/2017/DIRFISC até o julgamento da ação principal.” 

 
É o sucinto relatório. Decido. 

 
Examina-se o pedido de efeito suspensivo ao agravo.  
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De pronto, grife-se que a liminar em sede de Mandado de Segurança pressupõe 
a existência do periculum in mora conjugado ao fumus boni juris, conforme artigo 7º, III, da 
Lei nº 12.016/2009 que assim dispõe: 

 
“Art. 7º  Ao despachar a inicial, o juiz ordenará (...)” 
 
“III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 
fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 
caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 
fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 
jurídica.” 
 
Em suas razões de recurso, sustenta o agravante que exerce o comércio varejista 

de combustíveis para veículos automotores desde 07 de abril de 1972 e que, no dia 29 de 
dezembro de 2017, teve o seu estabelecimento comercial interditado por agentes da 
Secretária Municipal de Fazenda do município de Magé. 

 
  Alega que apresentara à equipe de fiscalização do ente municipal o Alvará de 

Licença em plena validade, além de todos os documentos necessários a comprovar a 
regularidade do licenciamento do estabelecimento e que, mesmo assim, foi emitido o Aviso 
de interdição (Edital de Interdição n° 002/2017/DIRFISC), que teve como único fundamento 
a ausência do Alvará de Licença, e que esse ato administrativo deve ser suspenso, tendo em 
vista a apresentação do Alvará aos fiscais.  

 
Em análise perfunctória da documentação acostada neste recurso pelo 

impetrante, ora agravante, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do 
efeito suspensivo ao recurso.   

 
O MM. Juiz a quo indeferiu a liminar no Mandado de Segurança justificando que, 

não consta nos autos o comprovante do pagamento da taxa de funcionamento referente ao 
ano de 2017, a teor do disposto no artigo 145 do Código Tributário do Município de Magé.  

  
A decisão parece correta, pelo menos no âmbito restrito deste agravo.  
 
Conforme AVISO DE INTERDIÇÃO juntado no índice nº 00007, fls. 64, o 

estabelecimento comercial agravante foi INTERDIDATO para funcionamento, conforme o 
edital de interdição n° 002/2017/DIRFISC, por estar exercendo atividades, sem o respectivo 
Alvará de Licença, nos termos do parágrafo 1º, do Artigo 145°, da Lei Complementar 
n°001120t.3, CTM — Código Tributário Municipal. 

 
E, conforme prevê a legislação municipal citada (Código Tributário do Município 

de Magé), em seu art. 145: 
 
Art. 145.  Nenhum estabelecimento poderá prosseguir em suas atividades sem 
possuir o Alvará de licença e o comprovante do pagamento da Taxa de 
Funcionamento do exercício vigente. Optando peio pagamento trimestral, o 
contribuinte deverá comprovar a quitação do último trimestre vencido.  
 
§ 1° O não cumprimento do disposto neste artigo poderá acarretar a interdição 
do estabelecimento. 
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Pois bem, ao contrário do sustentado pelo agravante, a ausência do Alvará de 
Licença não foi o único fundamento para a interdição do seu estabelecimento comercial. 
Isso porque, o art. 145 do Código Tributário Municipal, utilizado como fundamento do ato 
administrativo impugnado, previa a necessidade de o estabelecimento possuir o Alvará de 
licença e o comprovante do pagamento da Taxa de Funcionamento do exercício vigente. 

 
Assim, são duas as exigências previstas na legislação de regência - o Alvará e a 

Taxa. Além disso, a expedição do Alvará de Licença não pressupõe o pagamento da Taxa de 
Funcionamento indicada no art. 145 do Código Tributário Municipal, como defende o 
agravante. Ao revés, exige-se concomitância demonstração para que o estabelecimento 
comercial possa prosseguir com suas atividades, demonstrando a total pertinência da 
exigência prevista no decisum agravado. 
 

Nesse sentido, o Alvará de Licença se encontra suficientemente demonstrado 
nos autos (índice nº 00007, fls. 66), restando a comprovação do pagamento da Taxa de 
Funcionamento do exercício de 2017, tendo sustentado o agravante que, mesmo 
desnecessário, juntou aos autos o comprovante de pagamento dessa taxa. 

 

Mas tal comprovação não fez o agravante. Vejamos! 

 

Afirma o agravante em sua peça recursal que “traz o comprovante do pagamento 
da referida taxa nesta oportunidade, bem como o pagamento da mesma taxa referente ao 
período compreendido entre os anos de 2012 e 2016”. 

 

Da análise dos autos, observa-se que os documentos juntados pelo recorrente no 
índice 00007, fls. 24/28, se referem efetivamente aos pagamentos da “Tx.de Licença 
p/Funcionamento” dos exercícios dos anos de 2012 a 2016. 

 

Todavia, no documento indicado no índice 00007, fls. 23, referente ao DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal de 2017, há a informação de que serve ao 
recolhimento de; taxas “TxLin 562,36” e “TxExp 5,34”, não havendo qualquer referência à 
Tx.de Licença p/Funcionamento, como expresso nos documentos citados anteriormente. 

 
Ademais, o ato administrativo possui o atributo de legitimidade, ou seja, a 

presunção relativa de que o ato foi praticado de acordo com a lei e com os princípios que 
regem a Administração Pública e o direito administrativo, não havendo elementos, em sede 
de cognição sumária, para afastar tal atributo.  

 
Desta forma, em sede de cognição sumária, afigura-se escorreita a decisão 

atacada. 
 
Por tais motivos: 
 
1) Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (art. 1019), eis que ausentes os 

pressupostos do art. 995, parág. Único, CPC; 
 

2) Expeça-se ofício ao Juiz da causa comunicando o indeferimento do efeito 
suspensivo (art. 1019, I, CPC); 
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3) Intime-se a Agravada para apresentar resposta (art. 1019, II, CPC e artigo 7º, 
I e II da Lei 12.016/09); 

 
4) Após, à Douta Procuradoria de Justiça; 

 
5) Em seguida, venham conclusos. 
 
Rio de Janeiro,               
 

                                                           JUAREZ FERNANDES FOLHES 
Desembargador Relator 
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