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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001285-58.2013.815.0461
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Solânea
RELATOR: Juiz Onaldo  Rocha  de  Queiroga, convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Solânea
ADVOGADOS: Joacildo  Guedes  dos  Santos,  Paulo  Wanderley
Câmara e Tiago José Souza da Silva
APELADO: Manoel Tavares da Silva
ADVOGADO: Cleidísio Henrique da Cruz

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM O MUNICÍPIO DE
SOLÂNEA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DA PROVA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS,  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E
JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

- “O locatário é obrigado a: pagar pontualmente o aluguel e os
encargos  da  locação,  legal  ou  contratualmente  exigíveis,  no
prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês
seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não
tiver sido indicado no contrato.” (art. 23, I, da Lei n. 8.245/91).

-  Por ser considerada matéria de ordem pública, os ônus da
sucumbência,  dentre  os  quais  se  incluem  os  honorários
advocatícios,  podem  ser  estabelecidos  pelo  Tribunal,  se  a
sentença foi omissa.

-  Os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária,  conforme
entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, são consectários legais da condenação principal e
ostentam natureza de ordem pública, o que autoriza sua análise
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de ofício, não configurando isso reformatio in pejus.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE
SOLÂNEA em face da sentença (f. 46/47) proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Solânea, que, nos autos da ação ordinária de
cobrança ajuizada por MANOEL TAVARES DA SILVA, julgou procedente o
pedido  objeto  da  petição  inicial,  condenando  a  municipalidade  ao
pagamento das verbas relativas a três meses de locação de imóvel.  A
decisão contém o seguinte dispositivo:

ISTO POSTO, tudo analisado e ponderado e por tudo o mais que
dos  autos  consta,  JULGO PROCEDENTE o  pedido  formulado  na
presente  ação,  para  condenar  o  Município  de  Solânea-PB  ao
pagamento das verbas relativas a três meses,  conforme requerido
pelo demandante, no total de R$ 8.175,00 (Oito mil, cento e setenta
e  cinco  reais),  acrescidos  de  juros  e  correção  monetária  legais,
contados a partir da data que deveriam ter sido efetivamente pagos
até a data do cumprimento da obrigação. 

Nas razões recursais (f. 51/64) o  apelante,  repisando  os
argumentos  contestatórios,  afirma, em suma:  (1)  fragilidade  da  prova
apresentada; (2) possibilidade de rescisão contratual, por inadimplemento
do  contratado;  (3)  inveracidade  da  relação  de  empenho  referente  ao
período  suplicado;  (4)  incidência  de  juros  e  correção  monetária  nos
termos dos índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, conforme o
art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios,  caso a demanda seja
parcialmente procedente, pede que seja aplicado o art. 21 do Código de
Processo Civil.

Contrarrazões (f. 67/74).

Parecer Ministerial às f. 79/81, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
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           VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
Relator

É  cediço  que  os  contratos  administrativos  são  regidos,  em
regra,  por  normas  de  direito  público,  mas  há  contratos  que  são
regulamentados  por  normas  de  direito  privado  como,  por  exemplo,
contratos de aluguel, nos quais a Administração Pública ocupa a posição
de locatária.

Compulsando os autos,  observo que o autor,  nos  termos do
contrato de f. 10/11, prestou serviços de locação do imóvel situado à Rua
Governador João Fernandes de Lima, n. 99, Centro, Solânea-PB -  com
vigência de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2011 -, comprovando, por
consequência, a relação locatícia com a municipalidade.

Utilizando-me  da  técnica  da  fundamentação  per  relationem,
admitida pela jurisprudência do STF e do STJ (RHC 121527 AgR, Relator:
Min.  CELSO  DE  MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em  13/05/2014,
PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-105  DIVULG  30-05-2014  PUBLIC  02-06-
2014  e  STJ  –  REsp  1314518/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/05/2013,  DJe  17/05/2013),  adoto
como fundamentação da minha convicção o que restou decidido
na Apelação Cível n. 0000945-17.2013.815.0461, caso idêntico
ao tratado nestes autos, tendo como patrono o mesmo advogado
e interposta perante o mesmo Juízo da Comarca de Solânea/PB,
in verbis: 

Tomando por base tal assertiva, destaco que a Lei nº 8.245/91, que
rege o Inquilinato, estabelece, em seu art. 23, I, que “o locatário é
obrigado a: pagar pontualmente o aluguel e os encargos da
locação,  legal  ou  contratualmente  exigíveis,  no  prazo
estipulado  ou,  em  sua  falta,  até  o  sexto  dia  útil  do  mês
seguinte ao vencido,  no imóvel  locado, quando outro local
não tiver sido indicado no contrato”.

Ainda que assim não fosse, em atenção ao princípio da moralidade
administrativa,  não  pode  o  ente  público  deixar  de  pagar  pelos
serviços que lhe foram efetivamente prestados.

Repise-se, por oportuno, que ao ofertar apelação o ente municipal
não desmentiu a existência de um vínculo entre as partes, tampouco
o pagamento perseguido, limitando-se a aduzir a fragilidade da prova
apresentada, a sustentar a rescisão contratual, por inadimplência do
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promovente,  e,  por  fim,  a  inveracidade  de  relação  de  empenho
alusivo ao período almejado.

Em que pese essa argumentação, o dever de adimplir a prestação do
serviço  correspondente  à  locação  do  predito  imóvel  permanece,
máxime por se tratar de credor com boa-fé.

 Sobre o tema, a doutrina:

O contrato administrativo nulo em regra não gera direitos e obrigações
entre  as  partes,  porque  a  nulidade  original  impede  a  formação  de
qualquer  vínculo  eficaz  entre  os  contratantes,  só  subsistindo  suas
consequências em relação a terceiros de boa-fé. Todavia, mesmo no caso
de contrato nulo ou de inexistência de contrato, é devido o pagamento
dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela
feitos,  não  com  fundamento  em  obrigação  contratual,  ausente  na
espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art. 59, parágrafo único) de
indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da
atividade do particular sem o correspondente pagamento, sob pena de
lesão  à  vedação  de  enriquecimento  ilícito,  e,  com  base  na
responsabilidade civil (art. 37, § 6º, da CF), o contratado também deve
ser indenizado pelas perdas e danos sofridos em razão da anulação. (In,
Hely  Lopes  Meireles/Direito  Administrativo  Brasileiro.  38.ed.
Malheiros, 2011, p.245).

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO  ADMINISTRATIVO  -  APELAÇÕES  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  PARA  O  MUNICÍPIO  -  AUSÊNCIA  DE
NEGATIVA  DE  EXISTÊNCIA  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO  -  VEDAÇÃO  DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – APELAÇÃO ADESIVA
-  AUSÊNCIA  DE  PREPARO  –  DESERÇÃO  -  PRELIMINAR  ACOLHIDA  –
RECURSO  PRINCIPAL  DESPROVIDO  -  RECURSO  ADESIVO  NÃO
CONHECIDO.  -  Demonstrada  a  existência  de  relação  jurídica  negocial
entre as partes, através do contrato de locação e de notas fiscais, bem
como o inadimplemento por parte da Municipalidade, a procedência da
ação  é  medida  que  se  impõe. (TJMG,  AC  nº  1.0193.02.005607-
6/001, Relator Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, julgamento em
24/03/2011, publicado em 23/05/2011).

Demais disso, insta salientar que Nelson Nery Júnior é incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua
defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, pois quando excepciona
o Juízo, nasce para o mesmo o ônus da prova dos fatos aduzidos na
exceção, como se autor fosse:

II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu se manifesta (...) O réu deve
provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do
autor não decorrem as consequências que pretende. Ademais, quando o
réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos que
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alegar na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor est).
(In CPC  e  Legislação  Extravagante,  RT,  7.  ed.,  São  Paulo,
2003, p. 724).

Na hipótese dos autos, portanto, entendo que compete ao Município
pagar pelos serviços descritos na inicial, até mesmo porque, apesar
de alegar a quitação parcial  da dívida, o ente Municipal juntou os
documentos  de  fls.  35/36,  empenhos,  que  não  se  prestam  a
comprovar que o pagamento restou efetivamente realizado.

Por  serem  considerados  matéria  de  ordem  pública,  os  ônus
sucumbenciais,  entre  os  quais  se  incluem  os  honorários
advocatícios podem ser estabelecidos pelo Tribunal, se a sentença
foi  omissa.  Nesse  tema,  fixo-os  em  R$1.000,00  (hum  mil  reais),
conforme dispõe o enunciado do art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil. Então, prejudicado o pedido de sucumbência recíproca.

Com  efeito,  ao  discriminar  o  valor  dos  honorários,  o  magistrado
deverá observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho
realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de
forma equitativa.

Por outro lado, malgrado fixar a condenação, com a incidência dos
juros de mora e  correção monetária, o Juiz de Direito apenas
estabeleceu serem devidos a partir do momento em que “deveriam
ter  sido  efetivamente  pagos  até  a  data  do  cumprimento  da
obrigação”, ausentado-se, portanto, de estabelecer o índice. Por isso,
serão arbitrados consoante o índice estabelecido pelo IPCA, em razão
de melhor refletir a inflação acumulada no período, e aqueles fixados
de  acordo  com  o  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F, da Lei
nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação. De ofício, fixo
os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil  reais), bem
como adequo os juros de mora e a correção monetária aos termos acima
elencados, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Doutor RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de
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Direito Convocado, em substituição ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 19
de abril de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator

 


