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DO APELO.

-  Deve  ser  afastada  a  prejudicial  de  prescrição, 
porquanto  as  dívidas  existentes  contra  a  Fazenda 
Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 
05 (cinco) anos, consoante dispõe o art. 1º, do Decreto 
nº 20.910/32.

-  Tendo  sido  comprovada  a  impossibilidade 
financeira da parte apelante arcar com as despesas 
processuais, deve ser deferido o benefício da justiça 
gratuita em seu favor.

- Nos moldes da legislação processual civil cabe ao 
autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e 
ao  réu demonstrar  a  existência  de fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito vindicado. 

- Diante da comprovação do contrato de locação e do 
cumprimento  das  obrigações  assumidas  pela 
locadora, caberia à promovida/locatária comprovar o 
pagamento  dos  alegueis  na  forma  pactuada  ou  a 
inexistência da obrigação, situação não verificada nos 
autos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a prejudicial, no mérito, desprover a 
apelação e a remessa oficial.
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Fonetel Telecomunicações Informatizada Comércio 
e  Serviço  Ltda  ajuizou Ação  de  Cobrança, em  face  da  Empresa  Municipal  de 
Urbanização da Borborema - URBEMA -, objetivando o percebimento de valores 
relativos a aluguéis em atraso, ao fundamento de ter celebrado, em junho de 2005, 
um contrato com a demandada, cujo objeto foi a locação de uma central telefônica, da 
marca Intelbrás, 4015, equipada com 04 troncos e 15 ramais, tendo sido pactuado, na 
ocasião,  prestação  mensal  de  R$  400,00  (quatrocentos  reais)  a  título  de  aluguel. 
Requereu,  por  fim,  o  percebimento  dos  alugueis  em atrasos,  no  caso,  os  valores 
relativos ao período compreendido entre abril de 2006 e fevereiro de 2008.

Revelia decretada, fl. 45.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente 
procedente o pedido, consignando os seguintes termos, fls. 54/60:

Mediante  tais  considerações,  JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para, 
ato contínuo, reconhecer o crédito e condenar a ré aos 
pagamentos dos alugueis dos meses de junho de 2006 
a fevereiro de 2008.
(...)
Logo,  os  juros  moratórios  no  caso  em  exame  são 
devidos a contar da citação, no percentual de 6% ao 
ano, consoante a redação original do art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97.
(...)
Já a correção monetária deve incidir desde a data em 
que devido cada pagamento, pelo índice IGP-M, a ser 
apurado em liquidação de sentença.

Inconformada,  a  promovida  interpôs  APELAÇÃO, 
fls.  62/71,  postulando  o  deferimento  da  gratuidade  judiciária  em  seu  favor  e 
defendendo, a um só tempo, a necessidade de reforma da sentença, sob a alegação de 
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ser indevido o pagamento dos valores pleiteados, pois, além de o contrato de locação 
em  questão  ter  sido  encerrado  no  dia  31/05/2006,  inexiste,  encartado  aos  autos, 
documento  que autorize  a  continuação da negociação.  Aduz,  outrossim,  que,  em 
observância ao princípio da legalidade, é impossível efetuar o pagamento dos valores 
postulados,  sobretudo  em  razão  da  ausência  de  documento  referente  à  alegada 
obrigação de pagar. Argumenta, ademais, que as notas fiscais encartadas nos autos 
são relativas à prestação de serviços, não havendo qualquer relação entre os citados 
documentos e o contrato de locação firmado entre as partes.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 150.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra. 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 155/158, não opinou sobre o mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  cabe  apreciar  o  pedido  de  gratuidade 
judiciária  formulado,  na  petição  do  recurso,  pela  Empresa  Municipal  de 
Urbanização da Borborema - URBEMA.

Alega a requerente, para justificar o deferimento da 
gratuidade  judiciária  em  seu  favor,  a  impossibilidade  de  arcar  com  os  encargos 
processuais, pois,  a um, a declaração de rendimentos encartada demonstra que os 
seus lucros estão zerados,  a dois,  encontra-se inativa e com suas contas bancárias 
bloqueadas,  a três, não é possível alienar os bens móveis de sua propriedade para 
custear as despesas processuais, porquanto estão penhorados.

Como se sabe, é possível o deferimento do benefício 
da gratuidade judiciária  em favor de  pessoa jurídica,  desde que comprovada,  de 
forma  satisfatória,  a  sua  impossibilidade  financeira  de  arcar  com  os  encargos 
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processuais.

Nesse  sentido  é  a  Súmula  nº  481,  do  Superior 
Tribunal de Justiça:

Faz  jus  ao  benefício  da  justiça  gratuita  a  pessoa 
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar 
sua  impossibilidade  de  arcar  com  os  encargos 
processuais.

Nessa  senda,  entendo  que  a  declaração  de 
informações  econômico-fiscais  encartada  aos  autos,  fls.  142/143,  é  suficiente  para 
comprovar a carência financeira alegada pela recorrente.

Sendo  assim,  defiro  o  pedido  de  gratuidade 
judiciária  pleiteado,  ficando,  em  razão  disso,  dispensada  de  recolher  o  preparo 
recursal.

Concernente à prejudicial de prescrição arguida pelo 
advogado da parte apelante, por ocasião da sustentação oral, destaco não merecer 
guarida, uma vez ser aplicado, ao caso telado, o prazo prescricional de 05 (cinco) 
anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e 
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 
ou  ação  contra  a  Fazenda  federal,  estadual  ou 
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 
em cinco anos contados da data do ato ou fato do 
qual se originaram.

Assim, agiu com acerto a Juíza a quo ao determinar 
que o pagamento dos valores devidos deveria observar a prescrição quinquenal.
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Rejeito a prejudicial de prescrição.

Passo  ao  exame  do  mérito,  destacando  que 
analisarei conjuntamente a apelação e a remessa oficial.

Consoante  relatado,  a  Fonetel  Telecomunicações 
Informatizada Comércio e Serviço Ltda objetiva o percebimento dos aluguéis em 
atraso,  relativos ao período compreendido entre junho de 2006 e fevereiro de 2008, 
ao fundamento de inadimplemento das prestações do contrato de locação firmado 
com a demandada,  cujo  objeto  foi  a  locação de uma central  telefônica,  da marca 
Intelbrás,  4015,  equipada  com  04  troncos  e  15  ramais,  tendo  sido  pactuado,  na 
ocasião, prestação mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de aluguel.

No  caso,  a  parte  autora  comprovou 
satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 333, I, do Código de 
Processo Civil de 1973, normativo em vigor ao tempo da prolação da sentença.

É que, o contrato de locação encartado aos autos, fls. 
07/13, celebrado no dia 01/06/2005, com validade de 01 (um) ano, enuncia no item 1.1 
da cláusula 1, a possibilidade de renovação automática da avença por igual prazo, 
senão vejamos:

1.1 Após o término do prazo da locação caberá ao 
LOCATÁRIO o  exercício  de  uma  das  seguintes 
faculdades.
a)  Renovação automática  do prazo da locação,  na 
forma prevista no item 1.1.3 abaixo.
b) Restituir o bem à LOCADORA, na forma do item 
8.4 abaixo.

Por  outro  lado,  a  cláusula  do contrato  referente  à 
manutenção do equipamento locado estabeleceu, no item 6.2, que somente a empresa 
locadora, ora apelada, durante o prazo de vigência do contrato, poderia realizar os 
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serviços  de  manutenção  nos  equipamentos  referidos,  tendo,  ainda,  previsto 
expressamente,  no  item  6.2.2,  que  "A  remuneração  decorrente  do  contrato  de 
manutenção integra o presente contrato".

Percebe-se,  assim,  que  a  prestação  de  serviços  de 
manutenção  dos  equipamentos  locados,  diferentemente  do  que  foi  alegado  pelo 
apelante, integrou sim, o contrato de locação em questão.

Nessa senda, entendo que a documentação acostada 
aos  autos,  especificamente  o  contrato  de  locação  e  as  notas  fiscais  relativas  à 
prestação  dos  serviços  de  manutenção  dos  equipamentos,  fls.  7/13  e  14/34, 
respectivamente, comprova que entre abril de 2006 e fevereiro de 2008, a parte autora 
prestou serviços de manutenção telefônica à empresa pública demandada, sendo tal 
fato  suficiente  para  comprovar  a  continuidade  do  contrato  de  locação  dos 
equipamentos  descritos  na  inicial,  porquanto,  se  assim  não  fosse,  não  haveria 
necessidade da prestação de tais serviços por parte da autora/locadora.

Por sua vez, a parte promovida não trouxe provas 
capazes de modificar,  impedir ou extinguir o direito vindicado, o que poderia ter 
sido  feito  com  a  juntada  do  documento  mencionado  no  item  1.1.2  da  primeira 
cláusula  do  contrato,  significa  dizer,  com  a  comprovação  da  existência  de 
comunicação escrita noticiando o seu interesse de cancelar o negócio, ou, ainda, com 
a  demonstração  de  que  os  equipamentos  objeto  da  avença  foram  restituídos  à 
locadora,  conforme  previsão  do  item  8.6  da  cláusula  oitava,  que,  ao  tratar  das 
obrigações da locatária, enunciou que a restituição do bem deveria ser realizada no 
término do contrato caso a locatária não optasse "pela compra do bem locado ou 
renovação da locação (...)", fl. 10.

Acerca  do ônus da  prova,  o  processualista  Nelson 
Nery Júnior é incisivo ao dispor que a parte ré 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 que alegar na 
exceção, como se autor fosse, vejamos:
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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 alegar  na 
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor  
est).  (In. Código  de  Processo  Civil  Comentado  e 
Legislação  Extravagante,  Revista  dos  Tribunais,  7 
ed., São Paulo, 2003, p. 724).

De outra sorte,  os juros de mora foram fixados em 
conformidade com os  ditames do art.  1º-F  da Lei  nº  9.494/97.  Quanto  à  correção 
monetária, em razão de o débito ser oriundo de obrigação com data de vencimento 
determinada,  deve  incidir  desde  o  vencimento  de  cada  prestação  inadimplida, 
conforme estabelecido na sentença.

De  igual  forma,  o  quantum  arbitrado  a  título  de 
honorários  encontra-se  em consonância  com o  enunciado  no  §  4º,  do  art.  20,  do 
Código de Processo  Civil  de  1973,  legislação em vigor ao  tempo da  prolação da 
sentença.

Ressalta-se, por oportuno, que, no caso dos autos, o 
deferimento da gratuidade judiciária em favor da parte vencida não impede a sua 
condenação em honorários advocatícios, é dizer, não afasta a sua responsabilidade no 
que tange aos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.  Ademais, 
além  da  parte  recorrente,  ao  tempo  da  condenação,  não  ser  beneficiária  da 
gratuidade da justiça, o deferimento do pedido tem efeito  ex nunc, não atingindo, 
portanto, os atos anteriores.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  vislumbro 
razões para reformar a sentença.
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Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PREJUDICIAL,  NO 
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO E À REMESSA 
OFICIAL.

É o VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) 
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao 
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 31 de maio de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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