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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL  N.º  0035509-24.2007.815.0011.
REMETENTE: Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Josemar Tenório de Albuquerque.
ADVOGADO: Ricardo de Almeida Fernandes.
APELADA: Michelle Anne Vasconcelos N. Ferreira.
ADVOGADA: Niani Guimarães Lima de Medeiros.

EMENTA: APELAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E TAXA DE
CONDOMÍNIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DECRETAÇÃO DO
DESPEJO.  CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO RE-
CLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALU-
GUÉIS. ÍNDICE DA CORREÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1.  A legislação do inquilinato,  Lei n.º   8.245/91,  não deixa qualquer  margem de
dúvida de que, não havendo o pagamento pontual dos encargos locatícios, é cabível
a medida de despejo do locatário. 

2. Como a Parte Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento
relacionado  à  cobrança  em apreço,  permanece  a  mora  do  locatário  a  ensejar  a
rescisão do contrato e cobrança da dívida 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0035509-24.2007.815.0011, em que figuram como partes Josemar Tenório
de Albuquerque e Michelle Anne Vasconcelos Nascimento Ferreira.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

Josemar Tenório  de  Albuquerque interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo  Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança intentada por Michelle Anne
Vasconcelos Nascimento em seu desfavor que  julgou procedente o pedido exordial
para  decretar  o  despejo  ao  fundamento  de  que  houve  a  comprovação  da
inadimplência do contrato locatício,  condenando-o ao pagamento do valor de R$
33.166,00,  a  título  de  aluguéis  vencidos  até  a  data  do ajuizamento  da demanda,
excluindo o quantum de R$ 5.000,00, pago pelo Apelante.

Em suas razões, f. 88/92, alegou, em resumo, que discorda não somente com
o valor a que foi condenado, porquanto deveriam ser abatidos os R$ 11.000,00, já
pago,  e  o  período após  a  desocupação do imóvel,  como também,  com o índice



aplicado para fins de correção monetária, apontando o INPC como sendo o correto. 

Requereu  o  provimento  do  Apelo  para  que  a  Sentença  seja  reformada,
determinando a restituição do valor de R$ 11.000,00, na modalidade em dobro, com
os juros e correção monetária. 

Nas  Contrarrazões,  f.  97/103,  a  Apelada  alegou  que  há  nos  autos  a
comprovação tão somente do pagamento do valor de R$ 5.000,00, razão pela qual a
Sentença recorrida deverá ser mantida. 

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipótese do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o Apelante é dispensado do preparo recursal por
ser beneficiário da Justiça Gratuita, pelo que, preenchidos os demais pressupostos
recursais dele conheço.

As Partes firmaram inicialmente Contrato de Locação do imóvel residencial
localizado no Edifício Maria Morais, apartamento 203, Rua Vigário Virgínio, 667,
Bairro Santo Antônio, Campina Grande, pelo prazo de 01 de dezembro de 2001 a 01
de dezembro de 2002, com o aluguel mensal de R$ 300,00,  f. 12.

Apesar  de  não  haver  nos  autos  qualquer  contrato  de  renovação,  é  fato
incontroverso  que  ela  se  operou,  porquanto  o  objeto  da  presente  lide,  além do
despejo  pela  suposta  falta  de  pagamento,  é  a  cobrança  dos  aluguéis  atrasados
contados  a  partir  de   novembro  de  2003,  e  dos  débitos  relativos  à  taxa  de
condomínio, desde janeiro de 2004, até a data do ajuizamento da ação, totalizando o
valor de R$ 38.166,00, f. 05.

A Autora/Recorrida ajuizou a lide, em 13 de dezembro de 2007, f. 16.

O  Juízo  determinou  a  desocupação  compulsória  do  imóvel  locado,
condenando o Apelante ao pagamento dos aluguéis em atraso. 

O Réu/Recorrente se insurge apenas quanto à sua condenação ao pagamento
dos aluguéis em atraso, sustentando a tese de que já efetuou o pagamento de R$
11.000,00,  por  meio  de  depósitos  realizados  na  conta  corrente  da  Apelada  da
seguinte forma: R$ 2.000,00 + R$ 2.000,00 + R$ 5.000,00 + R$ 2.000,00. 

Comprovou,  entretanto,  tão somente o depósito  do valor  de R$ 5.000,00,
conforme cópia do documento de f. 45.

Tem-se,  assim,  que  a  Apelada  demonstrou  satisfatoriamente,  desde  o
ajuizamento da ação, os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o Apelante
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o pagamento relacionado à cobrança
em apreço, não tendo, ao revés, sequer negado a sua inadimplência, de modo que
permanece  a  mora  no  pagamento  dos  aluguéis  e  encargos  locatícios  a  ensejar  a
rescisão do contrato e a cobrança da referida dívida. 

Colaciono julgado do Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  que  em caso



semelhante assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C/C COBRANÇA DE  ALUGUÉIS  -  MORA COMPROVADA -  SENTENÇA
MANTIDA. Como a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o
pagamento relacionado à cobrança em apreço, permanece a mora da locatária a
ensejar a rescisão do contrato e cobrança da referida dívida (TJ/MG, 18ª Câmara
Cível, AC: 10024113296891002, Rel. Arnaldo Maciel,julgado em 17/12/2013). 

A Contadoria Judicial,  f.  65/67, atualizou os cálculos do débito tanto dos
aluguéis em atraso, como da taxa de condomínio, abatendo, inclusive, aquele valor
dos R$ 5.000,00.

O Juízo, quando da condenação, igualmente excluiu o referido valor, pelo
que, a Sentença foi lançada em restrita correlação com os fatos e as provas. 

O argumento do Apelante de que são indevidos os valores correspondentes
ao período em que o imóvel foi desocupado, também não tem qualquer respaldo
jurídico, porquanto,  como afirmado por ele próprio, por meio da Petição de f. 48, o
imóvel foi desocupado em 11 de julho de 2008, ao passo que a sua condenação
corresponde  apenas  ao  período  de  até  a  data  do  ajuizamento  da  ação,  13  de
dezembro de 2007. 

Por  fim,  o  índice  aplicado  para  a  correção  monetária   foi  o  INPC,  em
conformidade com o que o próprio Apelante afirmou que deveria sê-lo. 

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


