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AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.  CONTRATO
DE  PERMISSÃO  DE  USO  FIRMADO  ENTRE
EMPRESA  E  AUTARQUIA  ESTADUAL.
AUSÊNCIA  DO  INSTRUMENTO  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DOS
ENCARGOS  CONTRATUAIS  COM  A  ANÁLISE
DAS RESPECTIVAS  CLÁUSULAS.  DOCUMENTO
ESSENCIAL  EM PODER  DO  ÓRGÃO  PÚBLICO.
ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. 

-  É  certo  que  ao pleitear  a  cobrança de eventuais
créditos decorrentes de contrato, o Autor deveria ter
em mãos o ajuste correspondente, para embasar a
pretensão formulada. Eventual discussão acerca dos
encargos  contratuais,  tais  como  juros,  multa  e
outros, só é possível mediante análise das cláusulas
contratuais. Também se fazia necessária a juntada
de tal documento até para que se comprovasse qual
a  modalidade  contratual  efetivamente  firmada,  se
permissão de uso ou outra forma, qual o preço do
aluguel,  quais  seriam  os  valores  dos  débitos  de
energia e água, dentre outras despesas, e qual seria
o período da aludida inadimplência dos respectivos
débitos.

-  Nos  termos  do  então  vigente  art.  333,  I  do
CPC/1973, cabia ao Autor o ônus da prova quanto
ao fato constitutivo do seu direito, não se mostrando
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concebível,  em  que  pese  todo  o  aparato
administrativo  de que  é  possuidor,  que não  tenha
juntado cópia do contrato, limitando-se a colacionar
uma planilha  produzida  unilateralmente por  um de
seus  funcionários,  mormente,  tratando-se  órgão
público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 155.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta pelo  DER/PB  –

Departamento de Estradas e Rodagem do Estado da Paraíba,  inconformado

com  a Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida contra a

Rodoviária Santa Rita Ltda., na qual a Juíza da 5ª Vara da Comarca de Santa

Rita  extinguiu  o  processo  sem  resolução  do  mérito,  nos  termos  do  então

vigente art. 267, I, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou que não seria

o caso de extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição

inicial, eis que restaram provados, pelos documentos juntado aos autos, que o

Promovido  é  devedor  das  quantias  cobradas  decorrentes  do  Contrato  de

Permissão de Uso firmado entre as partes.

Por tais motivos, pugnou pela nulidade da Sentença para julgar

procedente  o  pedido  formulado  na  petição  inicial,  com  a  consequente

condenação  da  Empresa  ré  ao  pagamento  dos  valores  pecuniários

perseguidos (fls. 85/96).

Devidamente intimada, a Apelada pugnou pelo desprovimento

do Recurso, renovando, em suma, os argumentos postos na Contestação (fls.

131/137).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso, ante a falta de comprovação de instrumento de

contrato entre as partes (fls. 145/151).
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É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,  como a  Decisão  Recorrida  e  os  Recursos  contra  ela

manejados  se  deram em data  anterior  a  17.03.2016,  à  hipótese  se  aplica  os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito isso, foi posto, na petição inicial, que a Demandada firmou

com o Promovente um contrato de Permissão de Uso de um “Box” de venda de

ticktet no Terminal Rodoviário de João Pessoa, e que em maio de 2009, por não

mais possuir interesse em permanecer no local, entregou as chaves do aludido

espaço.

O Autor aduziu que o Promovido, mesmo utilizando o ambiente

por considerável tempo, não fez a devida contraprestação dos débitos, tais como:

aluguel,  manutenção,  energia  elétrica  e  água,  perfazendo  um  débito  de  R$

42.303,39 (quarenta e dois mil, trezentos e três reais e trinta e nove centavos).

Pois  bem.  Embora  tenha  restado  incontroversa  que  as  partes

haviam firmado um acordo para a utilização de um “Box” no terminal Rodoviário de

João  Pessoa,  é  certo  que  ao  pleitear  a  cobrança  de  eventuais  créditos

decorrentes de contrato, o Autor deveria ter em mãos o ajuste correspondente,

para embasar a pretensão formulada.
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Eventual discussão acerca dos encargos contratuais, tais como

juros, multa e outros, só é possível mediante análise das cláusulas contratuais.

Também se  fazia  necessária  a  juntada  de  tal  documento  até  para  que  se

comprovasse qual a modalidade contratual efetivamente firmada, se permissão

de uso ou outra forma, qual o preço do aluguel, quais seriam os valores dos

débitos de energia e água, dentre outras despesas, e qual seria o período da

aludida inadimplência dos respectivos débitos.

A propósito,  observe-se  que foram juntados aos autos,  pelo

DER, apenas um demonstrativo de débito (fls. 09/10), documento insuficiente a

suprir a ausência do contrato, eis que impossível interpretação de abusividade

de eventual cobrança indevida e sua respectiva fonte.

É de se ressaltar que tal exigência não é exacerbada ou ilegal,

tendo em vista  que encontrava previsão legal  no então vigente art.  283 do

CPC/1973.

Art.  283.  A  petição  inicial  será  instruída  com  os
documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mais, não se mostra concebível, que o Autor/Apelante, em

que pese todo o aparato administrativo de que é possuidor, não tenha juntado

essas  informações,  limitando-se  a  colacionar  uma  planilha  produzida

unilateralmente por um de seus funcionários (Assistente de Administração da

Seção de Operações), mormente, tratando-se órgão público.

Outrossim, o Autor foi instado, por mais de uma vez, para falar

sobre o tema, deixando de apresentar impugnação à contestação (fls. 37), não

compareceu às audiências (fl. 51 e 67), intimado para impulsionar o processo

deixou decorrer o prazo (fl. 54), vindo a se pronunciar apenas às f. 79, quando

apenas requereu o prosseguimento do feito.

Assim sendo, tendo em vista o fato de que o contrato firmado

entre as partes, emitido pelo próprio DER, não ter sido juntado aos autos, deve

ser  observado  o  desinteresse  do  Autor  em  instruir  corretamente  o  feito,
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caracterizando insanável inépcia da petição inicial, como bem foi reconhecida

na Sentença.

Ademais,  a  inépcia  da  petição  inicial  pode  ser  declarada

mesmo após a Contestação, eis que por se tratar de irregularidade substancial,

nada impede que seja reconhecida em qualquer fase processual, inclusive, de

ofício,  como bem alertado pela Procuradoria  de  Justiça,  mormente,  quando

foram abertas várias oportunidades para o Autor se manifestar nos autos, como

acima foi dito.

Ressalte-se, por fim, que nos termos do então vigente art. 333,

I do CPC/1973, cabia ao Autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do

seu direito.

Isso  posto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO a presente Apelação Cível interposta pela parte Autora.

Por  fim,  observo  que  não  houve  fixação  de  honorários

advocatícios  na  Sentença.  Assim  apesar  de  no  presente  caso  haver  sido

extinto  o processo,  sem resolução do mérito,  em face do indeferimento  da

inicial,  é inegável  que não se pode afastar a existência de sucumbência na

hipótese, de modo que é direito do Advogado da parte vencedora, uma vez que

houve apresentação de Contestação, comparecimento a audiências, cumprindo

com satisfação os encargos.

Nessa  senda,  mister  anunciar  que  conquanto  a  causa  não

tenha demandado grande discussão sobre os fatos, tramitou por cerca cinco

anos, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil

reais), deixando de majorá-los, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, tendo

em vista  que a hipótese dos autos  não se  enquadra  na regra  disposta  no

Enunciado Administrativo nº 7, do STJ (Sentença anterior ao novo CPC).

É como voto. 

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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