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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C  PERDAS  E  DANOS.  CONTRATO  DE  EMPREITADA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ABANDONO DOS
SERVIÇOS.  ALEGAÇÃO  DE  DESEQUILÍBRIO
FINANCEIRO DO PACTO DIANTE DA AMPLIAÇÃO DO
PRAZO  FINAL.  AVENÇA  FIRMADA  POR  PREÇO
UNITÁRIO  COM  CLÁUSULA  IMPEDITIVA  DE
REAJUSTAMENTO SOB QUALQUER HIPÓTESE. NOVOS
SERVIÇOS  SURGIDOS  DURANTE  A  EXECUÇÃO.
ADITIVOS  SEM  INCLUSÃO  DE  OUTROS  VALORES.
MANUTENÇÃO DAS REGRAS ORIGINAIS DA AVENÇA.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESCISÃO NA VIA
ADMINISTRATIVA.  INCIDÊNCIA  DA  MULTA
ESTIPULADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO
DA SÚPLICA APELATÓRIA.

-  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL.
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DANOS
MATERIAIS.  FALTA  DE  INTERESSE  RECURSAL.  ÔNUS  DA
PROVA.  RESCISÃO  DO  CONTRATO.  MULTA  CONTRATUAL.
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. 1- O ônus da prova é incumbência
da parte ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo  Civil). 2-  A demora  injustificada  na  consecução  dos
serviços  contratados  e  o  posterior  abandono,  dá  guarida  ao
pedido  de  rescisão contratual  formulado  pela  parte  autora.  3-
Indemonstrada a força maior para a não conclusão da obra, há
de  imputar-se  a  apelante  o  pagamento  da  multa  contratual
presente na cláusula penal,  pactuada na cláusula  6ª  e  demais
consectários. 4- O apelante carece de interesse recursal quando
parte  da  sentença  recorrida  referente  à  condenação  por  dano
material   se   harmoniza   com   sua   pretensão.   5- Satisfeitos   os
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aspectos  delimitadores  do  dever  indenizatório,  impõe-se  a
reparação por danos morais, notadamente por ter comprovado nos
autos  que  a  empresa  apelante  atrasou  a  entrega  do  serviço  e
depois abandonou a obra, e os transtornos ultrapassam os limites
do mero dissabor cotidiano. 6- A fixação do quantum indenizatório
em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  mostra-se  exorbitante,
considerando  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da
razoabilidade,  devendo  ser  mitigada  a  condenação  para  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais).  APELO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (TJGO;  AC  0330848-
58.2013.8.09.0051;  Goiânia;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Sebastião Luiz Fleury; DJGO 24/08/2016; Pág. 256) (grifei)

             
V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
da Paraíba, à unanimidade, DESPROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela AGC – Construções e Empreendimentos
Ltda., em face da sentença de fls. 321/325, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c
Perdas e Danos, ajuizada pelo Município de Bayeux.

Por ocasião da inicial, argumenta o Ente Municipal que a promovida, na vigência do
sexto aditivo contratual, abandonou a obra sob justificativa de necessidade de realinhamento de
preços, apesar de haver vedação a reajuste no instrumento original, razão pela qual pugnou pelo
pagamento da multa pactuada na avença, estipulada em 2% (dois por cento) do valor do contrato, e
pela condenação da demandada em danos materiais. 

Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte os
pedidos, condenando a construtora no pagamento da sanção acima mencionada, pela não conclusão
da obra contratada,  bem como imputou a quitação das custas e honorários de sucumbência,  no
patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa promovida interpôs apelo, às fls. 326/343, sustentando que
não teve culpa ou responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, nem pelo atraso na conclusão
da  obra  vinculada  ao  Contrato  nº  0048/2007,  oriundo  da  Concorrência  Pública  nº  006/06,  de
23/11/2006, tendo como objeto a execução da duplicação do acesso ao Aeroporto Internacional
Presidente Castro Pinto. 

Assevera que a paralização dos serviços decorreu de inúmeros e variados problemas,
ocorridos desde o início da construção, e alheios à sua ingerência, cuja solução competia única e
exclusivamente ao Município contratante, os quais não foram solucionados.

Por conseguinte, elenca alguns obstáculos verificados, dentre os quais; a existência
de dutos/tubulação da Telemar, interferindo no curso das escavações; ciclovia projetada inserida em
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área da Vila Militar, necessitando de alteração; ausência de licença de instalação, só concedida pela
Sudema; postes de enérgia elétrica de alta tensão, necessitando de remoção; árvores;  parada de
ônibus;  vias  urbanas;  rede  adutora  da  Cagepa;  necessidade  de  alteração  do  Projeto,  a  fim  de
readequá-lo  aos  serviços  necessários  à  execução  da  obra;  reajustamento  dos  quantitativos  e
materiais  inicialmente  estipulados para  a  realização dos  serviços;  e  necessidade  de  reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, face as variadas alterações existentes.

Acrescenta a construtora que, não obstante os seus esforços, com a solicitação de
providências expressas, a prorrogação do prazo contratual foi inevitável, tendo sido gerado 06 (seis)
aditivos,  os quais  prorrogaram a entrega da obra em 02(dois)  anos  e  02 (dois)  meses além do
estabelecido inicialmente.

Continuando,  sustenta  que  o  aumento  no  tempo  ocasionou  o  desequilíbrio
econômico-finaceiro do contrato, sem, em contrapartida, acontecer a necessária e imprescindível
revisão/alteração, configurando, inclusive, causa excludente de sua responsabilidade.

Outrossim, narra que a cláusula que veda o reajustamento da avença fere o Princípio
da Legalidade e da Moralidade Administrativa, contrariando, inclusive, o disposto na Lei 8.666/93.

Assevera  que  manteve  a  disposição,  ao  longo  dos  anos,  funcionários,  técnicos,
engenheiros,  máquinas,  equipamentos,  materiais,  canteiro  de  obras,  vigilância,  arcando com os
respectivos ônus, encargos sociais e tributos, deixando, inclusive, de receber as verbas nos períodos
constantes no pacto.   

Aduz  que  não  houve  “abandono”  da  obra,  mas  a  impossibilidade  de  executá-la,
conforme  demonstram  os  vários  ofícios  endereçados  à  Prefeitura,  sem  obtenção  de  qualquer
resposta.

Alfim,  diante da ausência de culpa ou responsabilidade pelos fatos narrados pela
demandante,  pugna  pelo  provimento  do  seu  recurso,  com a  consequente  reforma  da  sentença,
julgando totalmente improcedente os pleitos exordiais.

Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls. 346-verso.

Instada a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de Justiça  opinou pelo  desprovimento  do
apelo – fls. 363/368.

 
É o relatório.

VOTO

Primeiramente, registro ser possível, acaso o julgador concorde com os fundamentos
do  Parecer  Ministerial,  utilizá-los  também  como  razão  de  decidir.  Sobre  o  ponto,  seguem
entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO
CONFIGURADA.  NULIDADE.  MOTIVAÇÃO  PER  RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
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1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  possível  a  adoção,  pelo
julgador, de motivação exarada em outra peça processual juntada aos
autos como fundamento da decisão (per relationem), desde que haja
sua transcrição no acórdão.  3.  Recurso Especial  não provido.  (STJ -
REsp 1314518/RS, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013). (grifei)

“EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  CONDENAÇÃO. TRANSCRIÇÃO
DAS  CONTRARRAZÕES  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
INCORPORADAS ÀS RAZÕES DE DECIDIR. ALEGADA OFENSA AO
ART.  458,  INCISOS  II  E  III,  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO  VÁLIDA.  PRECEDENTES.  EMBARGOS  DE
DIVERGÊNCIA,  EM  RELAÇÃO  À  COMPETÊNCIA  DA  CORTE
ESPECIAL, CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1. A reprodução de fundamentos declinados pelas partes ou pelo órgão
do  Ministério  Público  ou  mesmo  de  outras  decisões  atendem  ao
comando normativo, e também constitucional, que impõe a necessidade
de  fundamentação  das  decisões  judiciais.  O  que  não  se  tolera  é  a
ausência de fundamentação.  Precedentes citados: HC 163.547/RS, 5.ª
Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 27/09/2010; HC 92.479/RS,
5.ª  Turma,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,  DJe  de
09/03/2009;  HC  92.177/RS,  6.ª  Turma,  Rel.  Ministro  HAROLDO
RODRIGUES  -  Desembargador  convocado  do  TJCE  -,  DJe  de
07/12/2009; HC 138.191/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe de 07/12/2009; AgRg no REsp 1186078/RS, 5.ª Turma, Rel. Ministra
LAURITA  VAZ,  DJe  de  28/06/2011;  HC  98.282/RS,  5.ª  Turma,  Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  DJe  de  16/11/2009;  RHC
15.448/AM, 5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 14/06/2004;
HC 27347/RJ, 6.ª Turma, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ
de 01/08/2005; HC 192.107/TO, 5.ª Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP,
DJe de 17/08/2011.
2.  (...).”(STJ  -  EREsp  1021851/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 04/10/2012).(grifei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE  INSTRUMENTO  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  DUPLICATA
EMITIDA  SEM  CAUSA  -  CADEIA  DE  ENDOSSO  -  PROTESTO
INDEVIDO  -  DANO  MORAL  CONFIGURADO  -  DEVER  DE
REPARAÇÃO  -  SENTENÇA -  TRANSCRIÇÃO  DO  PARECER  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NA QUALIDADE DE
FISCAL  DA  LEI  -  VIABILIDADE -  DEMAIS  ALEGAÇÕES  -
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  -  SÚMULA  211/STJ  -
INCIDÊNCIA. I - (...). II - A adoção pela sentença dos fundamentos do
parecer do Ministério Público na sua integralidade não viola o disposto
nos  artigos  131 e  458,  inciso  II,  do  Código de  Processo  Civil,  pois
reflete tão-somente a concordância do Juízo com a opinião exarada, a
qual foi elaborada pelo órgão ministerial não na qualidade de parte,
mas  na  condição  de  fiscal  da  lei. III  -  (...).  Agravo  regimental
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improvido.”  (STJ - AgRg no Ag: 714792 RS 2005/0171435-2, Relator:
Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento:  07/10/2008,  T3  -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2008). (grifei)

Dito isso,  e  tendo por pertinentes  as ponderações da Ilustre  Procuradora de
Justiça, Dra. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, acerca da discussão em pauta, adoto como razões de
decidir o conteúdo do parecer lançado às fls.363/368, nos termos a seguir colacionados:

“(...)

De pronto indicamos que o apelo não merece prosperar.

Sobre o tema, tem-se que o reajuste dos preços acordados no instrumento
contratual é convencionado entre as partes com a finalidade de impedir
que  o  equilíbrio  financeiro  da  avença  seja  rompido,  em  razão  de
desvalorização da  moeda,  elevação de custos  de mão de  obra ou de
insumos necessários para a realização do objeto do contrato. Através do
instituto, a parte contratada e o Poder Público podem se acautelar dos
riscos do contrato, ficando explícito no ajuste o propósito de garantir a
equação econômica do pacto. 

É  de  ser  salientado  que  o  reajuste  não  se  confunde  com  revisão
contratual, esta, prevista no art. 65 da Lei 8.666/93. A revisão decorre de
fatos imprevisíveis, tais como força maior ou caso fortuito. O reajuste,
por outro lado, objetiva recompor os preços praticados no contrato em
razão de fatos plenamente previsíveis no momento da contratação, diante
da realidade existente.

O  reajuste  de  contratos  administrativos  firmados  pela  Administração
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios  é regido pelas disposições da Lei 10.192, de 2001 e, no
que com ela não conflitarem, pelas disposições da Lei 8.666/93.  Veja-se
a dicção do art. 3º, caput, da Lei 10.192/2001:

Art.  3o  Os  contratos  em  que  seja  parte  órgão  ou  entidade  da
Administração  Pública  direta  ou  indireta  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  serão  reajustados  ou  corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições desta Lei, e, no que com
ela não conflitarem, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Ora,  o reajuste é vedado nos contratos administrativos com prazo de
realização inferior a um ano, conforme art. 2º, §1º da mesma lei. Assim,
e considerando que o prazo inicialmente acordado entre as partes desta
demanda  foi  de  oito  meses (fls.  17),  não  há  ilegalidade  alguma  na
avença originária, em que a Administração veda o reajuste dos preços
sob qualquer hipótese, não merecendo guarida o argumento da empresa
de que a cláusula quarta do pacto fere a Lei de Licitações.

Em  que  pese  a  alegação  da  parte  apelante  acerca  dos  obstáculos
enfrentados  para  a  consecução  da  obra,  ensejando  os  sucessivos
aditamentos que estenderam o prazo de oito para longos trinta e quatro
meses  (fls. 20/30),  dilatando assim o prazo de conclusão da obra para
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período  superior  a  um  ano, vê-se  também  que  a  recorrente  não  se
insurgiu oportunamente, quando da edição dos aditamentos, que trazem,
todos,  cláusula  determinando  a  subsistência  de  todas  as  demais
condições estabelecidas no contrato original. 

Ao se prolongar de oito meses para quase três anos a realização de uma
obra, é previsível que haja alteração do preço de custo da empreitada,
sendo certo que a promovida,  ora recorrente,  deveria ter incluído tal
fator  em  seu  planejamento.  Ressalte-se  que  foram  editados  seis
aditamentos,  cada um deles  (exceto o primeiro,  que alongou o prazo
para doze meses) renovando a ocasião de promover o reajuste, porém, os
preços foram mantidos por força das cláusulas dos próprios aditivos.

De  outra  banda,  não  mais  subsiste  a  possibilidade  de  reajustar  o
contrato,  uma  vez  que,  conforme  admissão  do  próprio  apelante  na
contestação  (fls.  119),  o  contrato  já  foi  rescindido  na  esfera
administrativa. Nesta linha de cognição, confira-se escólios do TJDF e
do TJSP:

CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  PRORROGAÇÃO  DO
CONTRATADO.  REAJUSTE  DO  VALOR.  EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1.  O  restabelecimento  do  equilíbrio
econômico-financeiro  do  contrato  pressupõe  fato  imprevisível  ou
previsível de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da
execução do ajustado, ou força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
que  configure  álea  econômica  extraordinária  ou  extracontratual.
Prorrogação a pedido  do  contratado assim não se  qualifica.  2.  Se a
contratada celebrou termo aditivo sem qualquer ressalva no tocante
valores do contrato, quando o fato do príncipe era conhecido, não faz
jus  ao  reajuste. 3.  Remessa  de  ofício  provida.  (TJDF;  RN
2014.01.1.154532-8;  Ac.  941029;  Sexta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Jair
Soares; DJDFTE 18/05/2016; Pág. 339)

CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  EQUILÍBRIO  ECONÔMICO-
FINANCEIRO. Preliminar  de  deserção  do  recurso  de  apelação
rejeitada. Pretensão à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro
do  contrato  visando  ao  recebimento  de  despesas  suportadas  pela
prorrogação do prazo de execução das obras, aumento extraordinário do
valor  dos  insumos  e  aplicação  incorreta  da  cláusula  de  reajuste
contratual.  Aditamentos  ao  prazo  do  contrato  sem  manifestação  da
contratada quanto à  inviabilidade  de execução pelo valor  inicial  do
contrato. Vinculação das partes aos termos acordados, garantindo-se a
estabilidade  jurídica.  Não  se  tratando  de  alteração  unilateral  do
contrato,  nem  tampouco  da  ocorrência  de  fatos  supervenientes
imprevisíveis,  não  há  se  falar  em  prejuízos  decorrentes  do  pacto.
Aplicação incorreta da cláusula de reajuste contratual (postergação da
periodicidade  anual).  Necessidade  de  observância  das  cláusulas  do
contrato. Direito ao recebimento das diferenças advindas da aplicação
do reajuste no 13º mês da data-base do contrato. Prejuízo comprovado
por  perícia.  Sucumbência  parcial.  Nego  provimento  a  apelação  da
autora e dou parcial provimento ao recurso de apelação da ré. (TJSP;
APL  0131648-37.2006.8.26.0053;  Ac.  9562240;  São  Paulo;  Oitava
Câmara de  Direito  Público;  Rel.  Des.  Ponte  Neto;  Julg.  29/06/2016;
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DJESP 15/07/2016)

Nestas  circunstâncias,  não  se  pode  deixar  de  reconhecer  que houve
descumprimento da obrigação contratualmente pactuada por parte da
empresa promovida, sendo devida a incidência da penalidade aplicada
pelo  magistrado na  sentença,  uma vez  que  as  razões  suscitadas  pela
apelante não têm o condão de afastar a responsabilidade da recorrente
pelo inadimplemento. 

Por fim, verifica-se que não há comprovação cabal da realização pela
promovida de despesas indiretas e extraordinárias, existindo no encarte
processual apenas orçamentos unilateralmente produzidos pela empresa
recorrente (fls. 306/307).

Não há, assim, o que reformar.

A par dessas considerações, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
PARAÍBA, por sua Procuradoria de Justiça Cível, atuando na defesa da
ordem jurídica, se pronuncia pelo desprovimento do apelo, mantendo-se
inalterada a decisão proferida pela instância singular.

João Pessoa, 23 de agosto de 2016.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes
Procuradora de Justiça”  

O abandono da obra pela empresa apelante é fato incontroverso, considerando a sua
própria narrativa recursal, sobretudo quando afirma que ficou impossibilitada de dar continuidade
aos serviços.

Nesse  diapasão,  estando  a  justificativa  sustentada,  qual  seja,  a  necessidade  de
reajuste  financeiro-contratual,  expressamente  vedada  pelo  instrumento  da  avença,  conforme  se
verifica da cláusula quarta, do citado documento, não há como a empresa contratada se eximir da
sanção constante na cláusula décima quinta, consistente no pagamento da multa de 2% (dois por
cento) aplicada sobre o valor do contrato.

Também  importa  ressaltar  que  no  decorrer  dos  aditivos  firmados,  constando  o
aumento do prazo para entrega da obra, as cláusulas do contrato original foram mantidas, mesmo
com o surgimento de novos serviços, sem qualquer manifestação da contratada sobre necessidade
de inclusão de novos valores, conforme prevê a cláusula décima primeira. 

Ademais,  diante  dos  problemas  elencados,  que  afirma  terem  sido  alheios  a  sua
vontade,  poderia  ter  intentado uma ação revisional,  antes  da  rescisão  administrativa,  e  não  ter
abandonado a obra, quebrando, indubitavelmente, o pacto firmado.  

Por  todo  o  exposto,  DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO, com  a
manutenção, na íntegra, da sentença de primeiro grau. 

É como voto.

Aluizio Bezerra Filho
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AP. 0002351-81.2010.815.0751

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à  sessão a douta representante do Ministério Público,  Dra.  Janete  Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

 J/05RJ/12

Aluizio Bezerra Filho
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