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DECISÃO LIMINAR

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO – 
INTERLOCUTÓRIA  QUE,  EM  AÇÃO  DE 
DESPEJO,  DETERMINA  DESOCUPAÇÃO  DE 
IMÓVEL,  NO  PRAZO  DE  QUINZE  DIAS,  EM 
CASO  DE  FALTA  DE  QUITAÇÃO  DAS 
PARCELAS  EM  ATRASO.  OPERADORA  DE 
TELEFONIA  MÓVEL  INADIMPLENTE,  QUE 
NÃO  COMPROVA  REGULAR  PAGAMENTO. 
RECURSO  MANIFESTADAMENTE 
IMPROCENTE.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
–  A  Justiça  não  pode  endossar  falta  de 
pagamento  em  contrato  de  locação,  situação 
que dá azo à ação de despejo, decorrendo em 
liminar  com  prazo  de  quinze  dias  ao 
adimplemento,  sob  pena  de  desocupação 
compulsória.  Cumprimento  efetivo  da  Lei  do 
Inquilinato, com as modificações dadas pela Lei 
nº 12.112/09.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TNL PCS 
S/A em face interlocutória do Juízo da Comarca de Areia/PB, que, com 
fundamento no art. 59, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), com as 
alterações dadas pela Lei  nº  12.112/09,  concedeu liminar na ação de 
despejo em desfavor da agravante determinando que ela, no prazo de 
quinze dias, desocupasse o imóvel do agravado ou, no mesmo prazo, 



efetuasse  o  depósito  dos  valores  correspondentes  aos  alugueis  em 
atraso, sob pena de desocupação compulsória. 

Alega  a  recorrente  que  para  a  efetiva  prestação  dos 
serviços de telefonia móvel ofertados no Município de Areia/PB, ela faz 
uso de uma complexa rede de infraestrutura, bem como uma variedade 
de equipamentos, dentre os quais se destaca, como mais importante, a 
torre  de  transmissão  de  rede  instalada  na  área  que  corresponde  ao 
imóvel  do  agravado,  sendo  a  única  torre  da  região  responsável  por 
atender à zona urbana e rural do Município.

Sustenta que a retirada do equipamento, como pretende o 
agravado em sua ação de despejo, privará toda a população da região 
dos serviços de telefonia móvel, trazendo prejuízo à toda coletividade. 
Que  ofenderá  o  princípio  da  continuidade  dos  serviços  públicos 
essenciais de consumo.

Entende  como  inapta  a  caução  prestada  através  de 
cheque pelo agravado, autor na ação de despejo. Que, por essa forma, 
entende  como  precária,  motivo  que  postula  o  reconhecimento  da 
imprestabilidade da caução ofertada e, consequentemente, a cassação 
da ordem de despejo.

Subsidiaramente,  pleiteia  a  elasticidade  do  prazo  de 
quinze dias, para seis meses, para sua retirada, caso se entenda, por 
esta  Corte,  ser  plausível  o  despejo,  dada  a  complexidade  dos 
procedimentos que envolve o desmonte do equipamento. 

Pede  para  que  seja  atribuído  o  efeito  suspensivo  ao 
presente recurso, dada a presença dos pressupostos legais e, ao final, 
para que a ele seja dado provimento, no sentido de manter a promovida 
na posse do imóvel até decisão final.

Eis o relatório. Passo a decidir.
A decisão hostilizada não merece uma única reforma, já 

que o presente recurso é manifestadamente improcedente.
O fato é que a agravante encontra-se inadimplente com 

relação  ao  agravado,  devedora  em  meses  de  aluguel,  tendo  sido 
regularmente notificada quanto a isto, tanto é que, em momento algum, 
em toda sua peça recursal, contesta essa situação.

Ora,  se  a  agravante  vislumbra  possível  e  significativo 
prejuízo  ante  sua  desocupação  compulsória,  imediata  do  imóvel  do 
agravado, que cumpra, então, a parte da decisão que lhe outorga o prazo 
de quinze dias para o adimplemento dos valores correspondentes dos 
alugueis  em  atraso.  O  Juiz  dispôs  que,  somente  em  caso  de  não 
pagamento no prazo estipulado, é que a agravante sofreria desocupação 
compulsória.



Frise-se  que  o  valor  do  aluguel  é  de  mil,  duzentos  e 
quatorze  reais  e  setenta  e  dois  centavos,  valor,  que,  entendo  como 
irrisório à empresa de telefonia móvel recorrente. 

Reprise-se que, em momento algum, a agravante afirma, 
ou comprova, que está adimplente para com o agravado, este que agiu, 
apenas, de acordo com a Lei do Inquilinato.   

De  modo  que,  resta  manifestadamente  improcedente  o 
presente  recurso  no  momento  em  que  a  parte  recorrente  pretende 
continuar  com seus serviços no imóvel  do agravado,  sendo que sem 
pagar regularmente os alugueis. 

Pelo  menos,  não é esse o procedimento que adota em 
centenas de processos que é parte,  no momento em que pleiteia  na 
justiça cobrança em face de seus inadimplentes.

Assim, o pedido de efeito suspensivo cai por terra. A uma, 
porque  fumaça  do  bom  direito  é  só  o  que  não  existe  em  favor  da 
agravante,  uma  vez  tendo  o  agravado  agido  conforme  mandamento 
legal;  a  duas,  quanto  ao  perigo  pela  demora,  mas  tal  perigo  é  de 
responsabilidade da própria empresa agravante, já que a desocupação 
compulsória, imediata, foi condicionada ao não pagamento dos valores 
de alugueis atrasados, valores, que, diga-se de passagem encontram-se 
perfeitamente ao alcance da recorrente.  

Não há em que se falar, portanto, em atribuição de efeito 
suspensivo  ao  presente  recurso,  tampouco  em elasticidade  de  prazo 
para seis meses, pois, possível prejuízo ocasionado à coletividade será 
por  culpa exclusiva da empresa agravante,  no momento em que não 
adimplir os inexpressivos alugueis em atraso em face do agrava.

Ora,  os  alugueis  em  atraso,  segundo  cópia  da  inicial 
colacionada ao presente recurso, encontra-se num patamar de quinze mil 
reais. Caso a concessionária não estivesse em condições de honrar tal 
compromisso, aí sim, é que a coletividade estaria em situação bastante 
temerária, no momento em que dependeria de uma empresa de telefonia 
móvel  em situações tais que, sequer,  estaria em condições de honrar 
seus compromissos em face de locador de terreno onde fincada uma de 
suas torres.

A agravante, também, entende como imprestável a caução 
mediante cheque dada pelo agravado, em cumprimento ao art. 59, da Lei 
do Inquilinato.

Isso não procede.
Ora,  se é dado o direito  ao locatário  de ofertar  cheque 

como garantia de dívida, o mesmo direito deverá ser ofertado ao locador 
que não recebe seus alugueis e, portanto, valendo-se do que lhe faculta 
o §1º,  IX,  do art.  59, da Lei  do Inquilinato,  sendo essa a matéria em 
questão.



A jurisprudência confirma o fato de ser dado o direito ao 
locatário de garantir sua dívida mediante cheque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - FALTA 
DE  PAGAMENTO  DE  ALUGUÉIS  -  LEI  Nº  8.245/91  - 
GARANTIA  LOCATÍCIA  -  CHEQUE  SEM  FUNDOS  - 
GARANTIA  INVÁLIDA -  CONCESSÃO  DE  LIMINAR  PARA 
DESOCUPAÇÃO - POSSIBILIDADE. 

– Conforme art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, nas ações de 
despejo  fundadas  na  falta  de  pagamento,  pelo  locatário,  de 
aluguéis  e  acessórios  da  locação  no  vencimento,  poderá  o 
locador requerer a concessão de liminar para desocupação do 
imóvel  em  quinze  dias,  desde  que  preste  caução  no  valor 
equivalente a três meses de aluguel e o contrato de locação 
não possua nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei 
supramencionada. No caso em apreço, considerando que o 
cheque oferecido pela locatária como garantia locatícia foi 
devolvido por insuficiência de fundos, conclui-se que o contrato 
de  locação  encontra-se  desprovido  de  qualquer  garantia, 
autorização a concessão da medida liminar. O locatário ainda 
poderá evitar o despejo e a rescisão da locação, exercendo a 
faculdade prevista  no art.  62,  inciso  II,  desde que no prazo 
concedido  para  desocupação,  efetue o  depósito  judicial  dos 
valores devidos. (GRIFEI)
(TJ-MG - AI: 10024131837023001 MG , Relator: João Cancio, 
Data  de  Julgamento:  11/02/2014,  Câmaras  Cíveis  /  18ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2014)

 
Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  PRESENTE 

RECURSO  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,  por  ser  o  mesmo 
manifestadamente  improcedente,  assim o  fazendo  nos  termos  do  art. 
557, caput, do CPC.

Transitada sem recurso a presente decisão, arquivem-se 
os autos.

Diligências e comunicações necessárias.

P.I.
João Pessoa/PB, 19 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR


