
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 186/2022/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.004559/2022-18
INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ASSUNTO: Locação de imóvel para sediar o Núcleo da Defensoria Pública de Altos.

CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO
DIRETA.  DISPENSA  DE  LICITAÇÃO.  LOCAÇÃO  DE
IMÓVEL.  1.  Contratação  direta  por  dispensa  de
licitação  para  locação  de  imóvel  des�nado  ao
funcionamento da Defensoria Pública Regional de
Altos/PI.  Previsão  legal.  Regularidade  da
contratação  direta  in  casu.  Art.  24,  X  da  Lei  nº
8.666/1993.  2.  Minuta  contratual  em
conformidade com a Lei  nº 8.666/1993 e Lei  nº
8.245/1991. 3. Aprovação com ressalvas.

Exmo. Sr. Defensor Público Geral,

I. RELATÓRIO

1. Os autos foram encaminhados para parecer, na forma
do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, objetivando a análise de NOVA MINUTA CONTRATUAL
juntada aos autos pela Coordenação de Licitação e Contratos (Doc. SEI nº 1880927), a qual tem por objeto a
locação de imóvel para a instalação de Núcleo da Defensoria Pública do Estado do Piauí na cidade de Altos-
PI, considerando a solicitação pelo locador de alterações na minuta original, que já havia sido aprovada por
esta Assessoria Jurídica (Doc. SEI nº 6115296).

2. Ressalta-se que, por meio do Parecer Jurídico nº 149 (Doc. SEI nº 5993100), esta Assessoria Jurídica
opinou favoravelmente à regularidade da dispensa de licitação para a contratação direta de locação de imóvel
com fundamento no art. 24, incisos X da Lei nº 8.666/93 e APROVOU a minuta contratual então juntada aos
autos com a ressalva seguinte:

31. Todavia, observa-se que tanto a proposta de preço (doc. SEI nº 5661003),
quanto o laudo de avaliação do imóvel (doc. SEI nº 560940), os dados
bancários (doc. SEI nº 5888671) e a minuta contratual (doc. SEI nº 5891234)
juntados aos autos referem-se a Sra. Wellismara Carvalho Gil Barbosa na condição
de locadora, enquanto o proprietário do imóvel a ser locado, conforme certidão de
inteiro teor apresentada (doc. SEI nº 5661015), é o Sr. Antonio Francisco Gil
Barbosa. Para justificar tal condição, foi juntada aos autos a certidão de casamento
da Sra. Wellismara com o Sr. Antonio Francisco (doc. SEI nº 5888709).

34. Nesta esteira, entende-se que os documentos mencionados no item 31
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(proposta de preço, laudo de avaliação do imóvel, os dados bancários e minuta
contratual), devem se referir ao proprietário, o Sr. Antonio Francisco Gil
Barbosa, podendo a Sra. Wellismara Carvalho Gil Barbosa constar como sua
procuradora, sendo necessário, para tanto, a apresentação de procuração com
poderes específicos. Trata-se, portanto, de ressalva a ser observada antes da
assinatura do contrato de locação.

3. O parecer (Doc. SEI nº 5993100) foi acolhido por decisão do DPG (Doc. SEI nº 6014989) e foram
adotadas as providências de cumprimento das recomendações citadas no referido opinativo.

4. Nesse sentido, foram juntados aos autos: Procuração (Doc. SEI nº 6015410), Minuta Contratual após
alterações do Parecer (Doc. SEI nº 6051265), Laudo de Vistoria Retificado (Doc. SEI nº 6063848) e Proposta
de Locação Retificada (Doc. SEI nº 6063910).

5. Entretanto, no momento da assinatura do contrato, conforme informado pela Coordenação de Licitação e
Contratos (Doc. SEI nº 6115038), o locador apresentou requerimento (Doc. SEI nº 6115680), objetivando a
realização de alterações na minuta que já havia sido aprovada por esta Assessoria Jurídica.

6. Assim, o objeto do presente parecer restringe-se à análise da nova minuta contratual juntada aos
autos (Doc. SEI nº 6123355), considerando as alterações solicitadas pelo locador (Doc. SEI nº 6115680).

7. Em síntese, é o relatório. Passa-se a opinar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

8. Inicialmente, verifica-se que a Administração Pública, na gestão dos interesses públicos, firma
frequentemente negócios jurídicos com terceiros, a fim de obter o fornecimento de bens ou a prestação de
serviços dos quais necessita para atingir suas finalidades.

9. Doutrinariamente, em sentido amplo, tais negócios jurídicos são denominados de “contratos da
Administração”, dos quais são espécie os contratos administrativos, regidos predominantemente pelo direito
público (tais como as concessões e permissões de serviço público), e os contratos de direito privado da
Administração, regidos predominantemente pelo direito privado (compra e venda, doação, locação).

10. Quando a Administração firma contratos regulados pelo direito privado, situa-se no mesmo plano jurídico
da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer vantagem especial que refuja às linhas do
sistema contratual comum. (CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, 2018, p. 244).

11. Os denominados contratos de direito privado da Administração são regidos pelo Código Civil e
parcialmente derrogados por normas publicistas, especialmente as que dizem respeito à competência,
formalização, procedimento e finalidade pública. (DI PIETRO, Direito Administrativo, 2018, p. 343).

12. É o que dispõe a Lei nº 8.666/93:

Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Art. 62. § 3o  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas
gerais, no que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em
que o Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado;
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13. Enquadrando-se os contratos de locação em que a Administração Pública é locatária na espécie de
contratos de direito privado da Administração, tem-se que suas cláusulas são regidas de modo predominante
pelo direito privado, aplicando-se apenas supletivamente as disposições da Lei nº 8.666/1993 e demais
preceitos de direito público. Tratando-se de contrato de locação de bem imóvel, a principal norma de regência
é, portanto, a Lei nº 8.245/1991, conhecida como Lei do Inquilinato.

14. Neste sentido, segue a jurisprudência pátria: TRF-3 - Ap: 00147474620124036100 SP, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/10/2018, PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2018; TRF-3 - ApelRemNec:
00203390820114036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2019.

15. Assim, observa-se que os contratos de locação de imóvel em que a Administração Pública é locatária são
regidos pela Lei nº 8.245/1991 e pelo Direito Civil, todavia, devem ser observados os artigos 55 e 58 a 61 da
Lei nº 8.666/1993, dentre os quais, encontra-se a previsão das cláusulas necessárias aos contratos
administrativos.

16. Constata-se que a nova minuta contratual, ora submetida à apreciação, apresenta as denominadas
cláusulas necessárias enumeradas pelo art. 55 da Lei nº 8.666/1993, restando verificar se as alterações
pretendidas pelo locador são admitidas pela Lei nº 8.245/1991 e pelo Direito Civil.

17. De início, observa-se que a alteração sugerida no Preâmbulo corresponde a uma decorrência
necessária do Parecer Jurídico nº 149 (Doc. SEI nº 5993100).

18. Quanto às cláusulas “4.1.15” e “7.1”, não se verifica qualquer óbice à redação sugerida pelo
locador, pois cabe ao mesmo a indicação da conta bancária para o pagamento do aluguel, desde que
efetuadas as retenções tributárias devidas sobre o valor do contrato.

19. Por outro lado, cumpre ressaltar que o contrato administrativo, mesmo tendo como objeto uma locação, é
caracterizado como de adesão uma vez que suas cláusulas são criadas pela Administração Pública, ou seja, de
forma unilateral. Assim, não cabe ao particular modificar ou criar suas próprias cláusulas, de modo que lhe
cabe apenas aceitar o contrato do modo como foi formulado.

20. Está ainda sujeito ao chamado regime jurídico administrativo e nesse sentido possui normas de caráter
público e mandatório, que derrogam as de direito privado e derivam da lei e do próprio ordenamento jurídico,
bem como da indisponibilidade do interesse público.

21. Nesse sentido, deve-se analisar individualmente as cláusulas restantes, para avaliar sua razoabilidade e
compatibilidade com o regime contratual público.

22. Quanto à cláusula “3.1.9. (e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio”, sua exclusão não se
afigura possível, em virtude do disposto no art. 22, inciso X c/c parágrafo único, alínea e, da Lei no 8.245/91,
que insere no rol de obrigações do locador o pagamento de despesas extraordinárias.

23. Quanto as cláusulas 3.1.10 e 3.1.13, parte inicial, verifica-se que é dever do proprietário entregar ao
locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, conforme o art. 22, inciso I, da Lei
no 8.245/91, de maneira que deve providenciar a atualização do auto de vistoria e, se for determinado pela
autoridade competente, providenciar os sistemas de combate a incêndio.

24. Sobre a natureza cogente das normas que fixam os encargos do locador, transcrevem-se os seguintes
julgados, os quais podem ser aplicados analogicamente ao presente caso:
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RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS SUPORTADOS PELO
INQUILINO. SUPOSTAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA (MOV.
56.1 E 58.1) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA
EXORDIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE RESPONSABILIDADE DO
LOCADOR PELO IMÓVEL LOCADO. PROCEDÊNCIA. FATO RECONHECIDO
EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (MOV. 52.3). IMOBILIÁRIA QUE INTERVEIO
E CRIOU EMBARAÇOS PARA O REPARO DO IMÓVEL. PLEITO DE REVISÃO
DA CLÁUSULA 12 DO CONTRATO DE ALUGUEL. PROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR NORMAS COGENTES. CONTRATO QUE
CONTRARIA À LEGISLAÇÃO DO INQUILINATO. ABUSIVIDADE DA
CLÁUSULA DO CONTRATO DE ADESÃO. PLEITO DE CONFIGURAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU UM MERO
DISSABOR DO COTIDIANO. INÉRCIA DAS RECORRIDAS EM SOLUCIONAR O
DESLINDE. OBSTACULARIZAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO EM R$
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 12.13 A) DA
TR/PR. PLEITO INDENIZATÓRIO ACERCA DOS DANOS MATERIAIS
SUPORTADOS COM AS INFILTRAÇÕES E FALHAS NO IMÓVEL.
PROCEDÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. ORÇAMENTOS ACOSTADOS COM A
EXORDIAL (MOV. 1.16). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Assiste razão recursal à
Recorrente, quanto à configuração do dever de responsabilizar o proprietário do
imóvel em torná-lo apto à locação, com as condições mínimas de uso do mesmo.
Evidente, ainda, que o imóvel apresentava diversos vícios ocultos, manifestos
durante a ocorrência de chuvas, as quais resultavam em infiltrações, assim como
também havia um buraco em frente ao mesmo. É patente o descumprimento das
obrigações do locador, dispostas no artigo 22, incisos I, II, III e IV, da r. lei.
Saliento, ainda, que a própria proprietário do bem, reconheceu em audiência de
instrução (mov. 52.3), que teve gastos com o imóvel antes de realizar a locação,
todavia, é inquestionável que os mesmos não foram suficientes para torná-lo
compatível com a destinação dada, motivo pelo qual deve ser responsabilizada por
vícios anteriores ao contrato de locação firmado, os quais persistiram durante o
aluguel do imóvel. 2) Importante destacar a atuação negligente da imobiliária, a
qual criou embaraços para a solução do deslinde, uma vez que comunicou a
proprietária dos vícios, ao passo que a mesma havia se disposto a quitá-los, todavia
não deu o andamento para que os mesmos ocorressem. Em que pese a relação da
imobiliária perante o proprietário dar-se apenas como um mandato, é patente a sua
responsabilidade diante da omissão em buscar uma composição entre locador e
locatário, pois não diligenciou uma solução entre as partes, limitando-se apenas a
comunicar a proprietária, a qual havia dado autorização para os reparos, com
posterior ressarcimento dos mesmos, todavia, nada fez, deixando com que a
locatária continuasse em um completo estado de abandono, bem como ignorou as
diversas reclamações realizadas. 3) Assiste razão recursal quanto à necessidade de
revisar a cláusula 12 do contrato de locação, uma vez que a mesma atenua qualquer
responsabilidade do proprietário do bem e da imobiliária, e cria obrigações
abusivas ao locatário, em completo descompasso à legislação do inquilinato,
traduzindo-se em um contrato de adesão. Não há como afastar as
responsabilidades do proprietário do bem disponível à locação, uma vez que as
mesmas decorrem do rol de incisos do artigo 22 da Lei nº 8.245/1991, ao passo
que tais diplomas legais são normas cogentes. Portanto, é impreterível reconhecer
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a nulidade de tal cláusula, uma vez que contraria obrigações derivadas da
legislação pátria.

[...]

(TJ-PR - RI: 00161419720158160018 PR 0016141-97.2015.8.16.0018 (Acórdão),
Relator: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 05/06/2017,
1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2017)

25. A Lei no 8.245/91 e o regime jurídico administrativo não admitem que o contrato em análise
disponha em sentido diverso, quanto aos deveres do locador inafastáveis pela vontade das partes,
devendo permanecer inalteradas cláusulas 3.1.9 “e”, 3.1.10 e 3.1.13, neste último caso, quanto à
necessidade de atualização de auto de vistoria.

26. Quanto à cláusula 3.1.12 (Pagar o prêmio de seguro complementar contrafogo) e a parte final da cláusula
3.1.13 (...o pagamento do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa
natureza), entende-se ser possível a exclusão da obrigação do locador, conforme disposto no art. 22, inciso
VIII, da Lei no 8.245/91:

Art. 22. O locador é obrigado a:

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra
fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa
em contrário no contrato;

27. A própria Lei no 8.245/91 autoriza que as partes disponham contratualmente em sentido diverso, tendo
em vista a ressalva contida no inciso VIII do art. 22, tratando-se, portanto, de cláusula negociável. Assim,
quanto a tal ponto, entende-se ser legalmente possível a previsão contratual do pagamento de seguro
complementar contra fogo que venha a incidir sobre o imóvel como encargo da locatária.

28. Tratando-se, ante o exposto, de cláusula negociável, sua definição insere-se no campo da gestão
contratual, afeta à conveniência e oportunidade da Administração, logo, não cabe a esta Assessoria Jurídica
decidir pela aceitação ou não da proposta apresentada pelo locador quanto a tal ponto, mas apenas opinar
quanto a sua viabilidade jurídica.

29. Desse modo, caso a Defensoria Pública entenda oportuna e conveniente a alteração cláusula 3.1.12 e
parte final da cláusula 3.1.13, tal como sugerida pelo locador, sugere-se que tal encargo seja
expressamente incluído no rol de deveres da locatária, e não apenas excluído do rol de encargos da
locadora, como ocorreu na minuta contratual alterada juntada aos autos.

30. Cumpre ressaltar que o art. 45 da Lei nº 8.245/1991 dispõe expressamente serem “nulas de pleno direito
as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei...”. O encargo do art. 22, X
trata-se de obrigação legal, independente de estipulação contratual e cujo conteúdo não pode ser contrariado
pelas partes contratantes. O descumprimento de tal dever legal pela locadora autoriza, inclusive, o
desfazimento da locação, como preceitua o art. 9º da Lei do Inquilinato.

31. Quanto à alteração da cláusula 5.1.1, para dispensar as adaptações realizadas pela locatária do direito de
indenização ou retenção, entende-se ser juridicamente possível, pois as benfeitorias realizadas pelo locatário
não são indenizáveis, caso não estejam estabelecidas em contrato. Neste sentido, a Súmula 335 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que “nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização
das benfeitorias e ao direito de retenção”. 
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32. Por sua vez, a Lei nº 8.245/1991 dispõe que:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias
necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador,
bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o
exercício do direito de retenção.

Art. 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser
levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a
estrutura e a substância do imóvel.

33. No mesmo sentido, é a regra do art. 578 do Código Civil:

Art. 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no
caso de benfeitorias necessárias, ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido
feitas com expresso consentimento do locador.

34. Assim, autoriza a lei que a regra do art. 35 seja modificada pelas partes, mediante disposição contratual
expressa, ou seja, é legalmente possível que as benfeitorias não sejam indenizáveis, se assim dispuserem em
contrato. Ou seja, é válida a cláusula de renúncia do locatário à indenização por benfeitorias realizadas no
imóvel (SCAVONE JUNIOR, Direito Imobiliário – Teoria e Prática, 2016, e-book, p. 1165).

35. Oportuna se apresenta a transcrição dos julgados abaixo, os quais corroboram o entendimento acima
exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO
COMERCIAL - PLEITO AUTORAL DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS (AR
CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO) - EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA EXPRESSA DE RENÚNCIA DA LOCATÁRIA À INDENIZAÇÃO DAS
BENFEITORIAS E AO DIREITO DE RETENÇÃO - VALIDADE - INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA Nº 335 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Tem-se que os equipamentos de ar
condicionado e de exaustão são considerados como benfeitorias úteis, e, no caso em
análise, já foram incorporadas ao imóvel por força de disposição contratual. Isto
porque, há cláusula expressa que dispõe que as acessões e/ou benfeitorias
(necessárias, úteis ou voluptuárias) serão incorporadas ao imóvel e que a locatária
não teria direito de retenção ou indenização sobre tais acessões e/ou benfeitorias.
Ademais, nas cláusulas gerais do contrato existe, também, previsão expressa no
sentido de que as instalações de sprinklers, de ar condicionado e exaustão mecânica
se incorporam ao imóvel, sem direito a indenização ou retenção. Nos contratos de
locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao
direito de retenção, consoante o disposto na Súmula nº 335 do STJ. A empresa
autora anuiu com os termos contratuais, tendo plena ciência destes ao assinar o
contrato. Ausência de verossimilhança das alegações autorais. Manutenção da
decisão recorrida que se impõe. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - AI:
00390668420208190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS,
Data de Julgamento: 04/11/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 06/11/2020)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LOCAÇÃO
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RESIDENCIAL - FALTA DE PAGAMENTO - PRELIMINAR - FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL - REJEIÇÃO - BENFEITORIAS - DIREITO DE
INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - RENÚNCIA EXPRESSA
PELA PARTE LOCATÁRIA. - Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,
considerando as afirmações constantes da petição inicial, e em momento processual
posterior, deduzidas pelas partes - Não há que se falar em direito de retenção ou
de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas pela parte locatária
quando há, no contrato de locação firmado pelas partes, cláusula expressa
dispondo sobre a renúncia de tais garantias. (TJ-MG - AC: 10000180749632003
MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 12/02/2021, Câmaras Cíveis
/ 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. RECONVENÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. RECUSA DA LOCADORA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REPARAÇÕES. DIREITO POTESTATIVO DA
LOCATÁRIA. DEVER DA LOCATÁRIA DE PAGAR O ALUGUEL ATÉ A
ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS FRONTAIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DESTAS ANTES DO
CONTRATO. REVELIA DO AUTOR/RECONVINDO. EFEITOS RELATIVOS.
BENFEITORIAS. RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO E AO DIREITO DE RETENÇÃO
DESTAS. PAGAMENTO IPTU. DEVIDO PELA LOCATÁRIA. CONSIGNAÇÃO E
RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. Findo o prazo estipulado
no contrato de locação e ausente o interesse da locatária em permanecer no imóvel
locado, tem ela o direito de devolvê-lo a locadora, cuja resistência autorizará o
manejo de ação de consignação, prevista no artigo 67 da Lei nº 8.245/91. Referida
demanda possibilita a transmissão da posse e o depósito do bem para
reconhecimento da rescisão contratual que, via de consequência, acarreta na
impossibilidade de cobrança de aluguéis e encargos a partir de então. 2. É devido o
pagamento dos aluguéis até a data de depósito das chaves do imóvel em juízo,
sendo que nesse momento findou-se a relação jurídica locatícia. 3. Cabe à
locadora/reconvinte provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do
direito afirmado, ao passo que à locatária cumpre demonstrar os fatos negativos,
extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquela. Cuida-se de um
indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae.
Assim, não tendo a apelada/reconvinte comprovado o seu direito alegado na
reconvenção, acerca da existência de portas frontais, não há que se falar em
obrigação da locatária de refazê-las, devendo a sentença ser reformada neste ponto,
a fim de julgar improcedente tal pedido. 4. Cumpre ressaltar que, embora não tenha
sido apresentada resposta à reconvenção, situação indicativa da revelia do
reconvindo, cediço que os efeitos a ela inerentes são relativos, devendo ser sopesado
todo o arcabouço probatório na definição do direito que busca garantir. 5. Nos
termos da Súmula nº 335 do STJ, nos contratos de locação, é válida a cláusula de
renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Dessa forma,
havendo previsão contratual, não pode a locatária retirar a cobertura da garagem,
devendo esta ser obrigada a recolocá-la ou indenizar a locadora. 6. Quanto ao
pagamento do IPTU, é expresso no contrato, na cláusula 2.1, que o pagamento de
todas os impostos, taxas e demais tributos municipais correrão por conta da
locatária, devendo o autor/apelante arcar com tal custo. 7. Diante de tais fatos,
deve a ação consignatória e a reconvenção serem julgadas parcialmente
procedentes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
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(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 04950854820188090051
GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de
Julgamento: 25/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/02/2021)

36. Trata-se, ante o exposto, igualmente, de cláusula negociável, cuja definição insere-se no campo da gestão
contratual, afeta à conveniência e oportunidade da Administração Pública, logo, não cabe a esta Assessoria
Jurídica decidir pela aceitação ou não, mas apenas opinar quanto a sua viabilidade jurídica. Assim, quanto a
tal ponto, entende-se ser legalmente possível a previsão contratual de renúncia ao direito de retenção e
indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, conforme o sugerido para a cláusula 5.1.1.

37. Quanto à cláusula 9.1, igualmente, é possível a modificação, já que a Lei nº 8.245/1991 não dispõe
sobre o ônus pelo pagamento das despesas decorrentes do Registro de Imóveis na hipótese: “art. 8º Se o
imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa
dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de
vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel”. Trata-se, igualmente, de
cláusula negociável, cuja definição insere-se no campo da gestão contratual, afeta à conveniência e
oportunidade da Administração Pública, logo, não cabe a esta Assessoria Jurídica decidir pela aceitação ou
não, mas apenas opinar quanto a sua viabilidade jurídica.

38. A cláusula 16.2.2 dispõe sobre a rescisão unilateral pela Administração, antes de findo o prazo contratual,
por razões de interesse público, devidamente justificado, nos termos do inciso XII do artigo 78 da Lei n°
8.666/1993. Tal dispositivo legal não estipula prazo mínimo de antecedência ou mesmo a previsão de
pagamento de multa pela Administração. Por outro lado, o art. 4º da Lei nº 8.245/1991, prevê a possibilidade
de pactuação de multa, na hipótese de o locatário devolver o imóvel, dentro do prazo estipulado para a
duração do contrato, sem, contudo, fixar prazo mínimo para a devolução.

39. Ante o exposto, diante do que dispõem os dispositivos legais acima referidos, entende-se ser
juridicamente possível a negociação entre as partes quanto ao prazo mínimo de antecedência, dentro
do qual, a locatária poderá devolver o imóvel, ficando dispensada do pagamento de multa ao locador
(cláusula 16.2.2).

40. Trata-se, deste modo, de cláusula negociável, cuja definição insere-se no campo da gestão contratual,
afeta à conveniência e oportunidade da Administração, não cabendo a esta Assessoria Jurídica decidir pela
aceitação ou não, mas apenas opinar quanto a sua viabilidade jurídica.

41. Por fim, quanto à cláusula 10.1.1, entende-se que é incabível a alteração proposta pelo locador, pois a
alteração do índice de reajuste previsto contratualmente não está sujeita à preclusão, podendo ser realizada
por acordo entre as partes, caso o índice não mais corrija de forma adequada o descompasso entre as
variações econômicas reais, não cumprindo assim a sua função de garantir o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.

42. Tal previsão encontra amparo no art. 18 da Lei nº 8.245/1991 (É lícito às partes fixar, de comum acordo,
novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste), bem como no art. 65 da Lei
nº 8.666/1993.

43. Parece-nos ter havido um equívoco por parte do locador quanto ao emprego dos conceitos de reajuste e
revisão contratual. Ambos encontram fundamento no direito constitucional do contratado à manutenção do
equilíbrio econômico financeiro do contrato, todavia, reajuste refere-se à aplicação de índice contratualmente
previsto (art. 55, III da Lei nº 8.666/1993), enquanto a revisão contratual propriamente dita, refere-se à
hipótese do art. 65, II, alínea d da Lei nº 8.666/1993.

44. Portanto, entende-se que a redação original da minuta contratual, quanto à clausula 10.1.1 deve ser
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mantida.

III. CONCLUSÃO

45. Ante o exposto, APROVA-SE a minuta contratual juntada aos autos quanto às alterações realizadas no
Preâmbulo e nas cláusulas 3.1.12, 3.1.13 (2ª parte), 4.1.15, 5.1.11, 7.1, 9.1 e 16.2.2, pois são cláusulas
negociáveis, cuja definição insere-se no campo da gestão contratual, afeta à conveniência e oportunidade da
Administração Pública, TODAVIA, entende-se não serem juridicamente aceitáveis as alterações
propostas pelo locador quanto às cláusulas 3.1.9, 3.1.10, 3.1.13 (1ª parte) e 10.1.1, OPINANDO-SE,
quanto a estas, pela manutenção da redação original da minuta contratual.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Teresina, 20 de dezembro de 2022.

ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA

Defensora Pública

Assessora Jurídica - DPG

Documento assinado eletronicamente por ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA SAMPAIO -
Matr.0311375-2, Defensor Público, em 20/12/2022, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6231249 e o código CRC 722CFF94.

Referência: Processo nº 00303.004559/2022-18 SEI nº 6231249
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