
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Remessa Oficial nº 0000246-04.2009.815.2001 – 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital
Relator : João Batista Barbosa - Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Promovente : EMPASA – Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas
Advogado : Tuane Oliveira Formiga (OAB/PB 12.850)
Promovido : Ricardo José Fernandes Aragão e outro
Advogado : Giullyana Flávia de Amorim (OAB/PB 13.529)
Remetente : Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital

REMESSA  NECESSÁRIA  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
ALUGUÉIS – BEM PÚBLICO – PERMISSÃO REMUNERADA
DE  USO  DE  IMÓVEL  –  INADIMPLEMENTO –
DESCUMPRIMENTO AO TERMO AVENÇADO – DEVER DE
PAGAMENTO  –  PROCEDÊNCIA  —  MANUTENÇÃO  –
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

– “(…) A permissão de uso de imóvel público é ato administrativo negocial,
discricionário e precário, pelo qual o Poder Público faculta ao particular o
uso especial de um bem público, a título gratuito ou remunerado. Em virtude
da supremacia do interesse público, é possível a rescisão unilateral do pacto
pela Administração Pública, principalmente havendo notificado o particular
previamente.- (TJMG, Apelação Cível 1.0153.05.043158-1/001, Relator(a):
Des.(a) Edivaldo George dos Santos , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
16/10/2007,  public.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20043432620148150000,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 12-05-2015) ”

VISTOS  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  acima
identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à remessa
oficial, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária oriunda da sentença de fls. 89/90v
que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  proposta  pela  EMPASA –  Empresa  Paraibana  de
Abastecimento e Serviços Agrícolas em desfavor de Ricardo José Fernandes Aragão e outro,
julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados ao pagamento principal das
mensalidades atrasadas, bem como das cotas que se venceram no curso da ação, devidamente
corrigidas e com juros moratórios.

Não houve apresentação de recurso voluntário. (fl. 91v)



Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou apenas pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 97/98)

É o relatório. 

VOTO.

Analisando o caderno processual, a promovente afirma ser possuidora
de um imóvel público localizado na Central de Abastecimentos - Empasa, onde comumente se
permite o uso dos seus imóveis a usuários que comercializam nas suas dependências.

Acontece que após firmar Termo de Permissão Remunerada de Uso de
Bem Público, se comprometendo a pagar à requerente uma quantia mensal para uso de uma
área  de  103 m²,  o  requerido  passou  a  se  negar  a  efetuar  os  depósitos  (pagamentos)  das
mensalidades ajustadas.

Diante de inúmeras tentativas em receber o valor das permissões, sem
obtenção de êxito, ingressou com a presente demanda pugnando por sua procedência para
condenar  os  promovidos  ao  pagamento  do  valor  principal,  bem como  das  cotas  que  se
vencerem no curso da ação, acrescidas de juros e correção monetária.

Na  sentença,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou  procedente  o
pedido  inicial,  condenando  os  demandados  ao  pagamento  principal  das  mensalidades
atrasadas, bem como das cotas que se venceram no curso da ação, devidamente corrigidas e
com juros moratórios.

Pois bem.

In casu, restou demonstrado às fls. 12/15 a existência de Termo de
Permissão  Remunerada  de  Uso  referente  ao  imóvel  descrito  alhures,  em  que  ficou
estabelecido  o  pagamento  mensal  pelo  seu  uso,  para  comercialização  de  produtos
alimentícios.

Como  é  cediço,  a permissão  de  uso  de  imóvel  público  é  ato
administrativo  negocial,  discricionário  e  precário,  pelo  qual  o  Poder  Público  faculta  ao
particular o uso especial de um bem público, a título gratuito ou remunerado. 

ADMINISTRATIVO e  PROCESSUAL -  Agravo  de  instrumento  -  Espaço
público - Permissão de uso - Precariedade do Vínculo - Existência - Tutela
antecipada  da  permanência  no  local  -  Rejeição  -  Irresignação  -  Ato
discricionário  administrativo  -  Defesa  de  notificação  extrajudicial  sem
justificativa  -  Desnecessidade  -  Poder  judiciário  -  Limite  de  atuação  -
Análise da legalidade do ato - Observância - Precedentes jurisprudenciais -
Manutenção  da  decisão  -  Desprovimento.  -  Apesar  do  agravante  está
desenvolvendo  atividade  lícita  no  local,  explorando  comercialmente  o
espaço,  a  modalidade  de  permissão  de  uso  é  instituto  de  direito
administrativo  unilateral,  discricionário  e  precário,  podendo  a
Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem,
bastando registrar que a revogação da permissão era de interesse público,
como  foi  feito  em  prévia  notificação.  -  A permissão  de  uso  de  imóvel
público é ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual
o Poder Público faculta ao particular o uso especial de um bem público, a
título  gratuito  ou  remunerado. Em  virtude  da  supremacia  do  interesse
público,  é  possível  a  rescisão  unilateral  do  pacto  pela  Administração
Pública,  principalmente  havendo  notificado  o  particular  previamente.-
(TJMG,  Apelação  Cível  1.0153.05.043158-1/001,  Relator(a):  Des.(a)



Edivaldo  George  dos  Santos  ,  7ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
16/10/2007,  public.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20043432620148150000,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 12-05-2015) 

No caso dos autos, embora firmado Termo em que restou estabelecido
o pagamento mensal para o uso de área para comercialização de produtos alimentícios, o
permissionário não cumpriu as cláusulas contidas na avença, notadamente ao pagamento das
mensalidades ajustadas.

A Cláusula Quarta assim define:

"Pela  permissão  outorgada,  o(a)  PERMISSIONARIO  (a),  pagará  ao
PERMITENTE, até o dia 30 (trinta) de cada mês, com a carência até o dia
05  do  mês  subsequente.  O  pagamento  será  efetuado  na  Tesouraria  da
PERMITENTE ou onde for indicado por ela, o valor mensal  de R$ 4.95
(quatro reais e quarenta e cinco centavos), por cada metro quadrado, sendo
o valor de R$ 3,00 (Três reais) referente à taxa de Permissão e R$ 1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) referente à taxa de condomínio, ou seja,
103 m2 x 4,45 = R$ 458,35 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e
cinco centavos) mensais". 

Atrelado à referida cláusula avençada, bem salientou o julgador de
primeiro grau: “não há como considerar, que os Promovidos detinham o direito de não pagar
as mensalidades acordadas, restando perfeitamente possível a cobrança das mensalidades
devidas,  por  razões  de  interesse  público,  conforme  descrito  no  Termo  de  Permissão
Remunerada de Uso, acostadas aos autos.”

Sendo assim,  diante  do  inadimplemento  das  obrigações  pactuadas,
outro caminho não resta senão o da condenação dos promovidos ao pagamento principal das
mensalidades atrasadas, bem como das cotas que se venceram no curso da ação.

Feitas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso  oficial,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram do julgamento o Exmo  Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo Dr. Eduardo José de
Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e
o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque). 

Presente ao julgamento, também, o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado



Presidiu o julgamento com voto, a Exma. Desembargadora. Maria das
Graças Morais Guedes – Presidente. Presentes ainda no julgamento os Senhores Exmo. Dr.
João Batista Barbosa (Juiz de direito com jurisdição limitada, convocado para substituir o
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque. 

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 25 de julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado





 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº  0000246-04.2009.815.2001 – 3ª Vara da
Fazenda Pública da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária oriunda da sentença de fls. 89/90v
que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  proposta  pela  EMPASA –  Empresa  Paraibana  de
Abastecimento e Serviços Agrícolas em desfavor de Ricardo José Fernandes Aragão e outro,
julgou procedente o pedido inicial, condenando os demandados ao pagamento principal das
mensalidades atrasadas, bem como das cotas que se venceram no curso da ação, devidamente
corrigidas e com juros moratórios.

Não houve apresentação de recurso voluntário. (fl. 91v)

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou apenas pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 97/98)

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado


