
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005453-60.2014.815.0000.
Origem : 11ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Kaflex Comércio e Representação de Móveis para Escritório.
Advogado : Claudecy Tavares Soares. 
Agravado : Luiz Carlos Rosas.
Advogado : Hamilton Costa. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIMINAR.
AÇÃO  DE  DESPEJO.  CONTRATO  DE
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TÉRMINO
DO  PRAZO.  COMUNICAÇÃO  DE
INTENÇÃO  DE  RETOMADA  DO  BEM.
AJUIZAMENTO  DA  DEMANDA  DENTRO
DO  TRINTÍDIO  LEGAL  PREVISTO  NO
INCISO VIII DO §1º DO ART. 59 DA LEI Nº
8.245/1991.  DECISÃO  QUE  OBSERVOU  OS
DITAMES  DA  LEI  DE  LOCAÇÕES.
ALEGAÇÕES RECURSAIS QUE NÃO TÊM
O CONDÃO DE RETIRAR A FUMAÇA DO
BOM  DIREITO  EM  RELAÇÃO  À  PARTE
AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

- Do cotejo dos autos,  percebe-se a existência de
um aparente exercício regular do direito, ao menos
diante das provas coligidas em sede instrumental,
não  se  reputando  verossímeis  as  alegações  da
empresa agravante, uma vez que a Lei nº 8.245/91,
já  com  as  alterações  estabelecidas  pela  Lei  nº
12.112/09,  preconiza  a  possibilidade  de
desocupação do imóvel não residencial ao término
do contrato de locação, desde que requerido pelo
locador  no  prazo  estabelecido  na  legislação.
Ademais, o decisum ainda observou a necessidade
de ser oferecida caução pelo locador, a fim de se
permitir a desocupação imediata do locatário, em
decorrência  do término do prazo da locação não
residencial, prevista no art. 59, §1º, inciso VIII, da
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Lei de Locações.

-  Uma  vez  preenchidos  os  pressupostos
autorizadores da concessão de liminar em ação de
despejo, que independe da oitiva da parte contrária
e  a  ser  cumprida  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,
condicionando-se  o  cumprimento  da  medida  à
prestação da caução legal, bem ainda observando o
término  do  prazo  do  contrato  de  locação  em
questão e o devido procedimento de comunicação
e ajuizamento da demanda, não há qualquer razão
substancial  para  modificação  do  julgado  de
primeiro grau.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Agravo de Instrumento,  com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Kaflex Comércio e Representação de Móveis
para Escritório Ltda., em face de decisão (fls. 14/16) proferida pelo Juízo
da  11ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de
Despejo, ajuizada por  Luiz Carlos Rosas,  deferiu o pedido liminar, para
determinar  a  desocupação  do  imóvel,  desde  que  prestada  caução
equivalente a três meses de aluguel. Concedeu, ainda, na oportunidade, o
prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel. 

Em  suas  razões,  sustenta  o  recorrente  o  desacerto  do
decisum,  alegando que se encontra no imóvel objeto da lide há mais de
quinze anos, pagando regularmente os alugueis, prova disso é que a Ação
de Despejo funda-se em denúncia vazia. 

Assevera, ainda, que a decisão foi proferida pelo magistrado
a quo prematuramente,  tendo em vista  que não foi  designada data  para
realização de audiência conciliatória. 

Com tais  considerações,  pugna pelo deferimento da tutela
antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão
agravada.  No  mérito,  requer  o  provimento  da  presente  irresignação
instrumental  para reformar a decisão impugnada e negar a concessão do
pedido liminar formulado em primeiro grau.

Liminar recursal indeferida (fls. 176/179).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (fls. 186/187).

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  agravada  não
apresentou contrarrazões (fls. 188).
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O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 189/192),  opinando pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo interposto, passando à análise dos argumentos recursais.

De antemão,  consigno que  não  assiste  razão ao pleito  do
recorrente quanto à reformulação do  decisum  vergastado, tendo em vista
que  seus  argumentos  se  revelam  manifestamente  improcedentes,  ante  a
existência de prova inequívoca e da verossimilhança das suas alegações da
parte  agravada,  como bem  pontuado  pelo  juiz  singular,  não  merecendo
qualquer reforma a decisão interlocutória.

Consoante  relatado,  insurge-se  o  agravante  contra  a
concessão da antecipação de tutela em demanda que tramita em primeiro
grau jurisdicional.  Como se trata de espécie  de tutela de urgência,  deve
obedecer  aos  requisitos  genericamente  previstos  pelo  art.  273,  caput  e
inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte,
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da
tutela  pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,
existindo  prova  inequívoca,  se  convença  da
verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. (grifo nosso).

Assim, por sua própria natureza antecipatória, bem como em
virtude  de  beneficiar  apenas  uma das  partes  da  demanda,  já  que  tem a
finalidade  de  agilizar  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  a  tutela  de
urgência requerida na inicial exige, primeiramente, que seus fundamentos
se mostrem com a aparência da verdade gerada justamente pela alegação
dos fatos e direito.  

Pois bem, conforme se infere dos autos, Luiz Carlos Rosas é
proprietário do imóvel situado na Praça da Independência, nº 215, lojas A-1
e E-5, Centro, nesta Capital, sendo este objeto de locação com a empresa
ora agravante, denominada Kaflex Comércio e Representação de Móveis
para Escritórios LTDA.

Tal negócio foi firmado por meio do Contrato de Locação de
fls. 139/142, cujo respectivo prazo previa sua vigência pelo período de 12
(doze)  meses,  a  começar  em  01/02/2012  e  findar  em  01/02/2013.  Por
ocasião do fim do pacto, o locador informou à sociedade locatária que não
tinha a intenção de renovar  o referido contrato,  notificando-a (fls.  144),
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bem como ajuizando a respectiva ação de despejo dentro do trintídio após o
cumprimento da comunicação (fls. 145).

Dessa  forma,  percebe-se  a  existência  de  um  aparente
exercício regular do direito, ao menos diante das provas coligidas em sede
instrumental,  não  se  reputando  verossímeis  as  alegações  da  empresa
agravante,  uma  vez  que  a  Lei  nº  8.245/91,  já  com  as  alterações
estabelecidas  pela  Lei  nº  12.112/09,  preconiza  a  possibilidade  de
desocupação do imóvel não residencial ao término do contrato de locação,
desde que requerido pelo locador no prazo estabelecido na legislação. 

Ademais,  o  decisum  ainda  observou  a  necessidade  de  ser
oferecida caução pelo locador, a fim de se permitir a desocupação imediata
do  locatário,  em  decorrência  do  término  do  prazo  da  locação  não
residencial, prevista no art. 59, §1º,  inciso  VIII, da Lei  de Locações. Para
tanto,  faz-se  imprescindível  que  tenha  sido  proposta  a  ação  em até  30
(trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o
intento de retomada do bem, e a caução no valor equivalente a três meses
de aluguel, o que restou bem delineado na hipótese. 

Eis o texto do dispositivo legal invocado, in verbis: 

“Art.  59.  Com as modificações constantes deste
Capítulo,  as  ações  de  despejo  terão  o  rito
ordinário.
§1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em
quinze dias,  independente da audiência da parte
contrária e desde que prestada  caução no valor
equivalente a três meses de aluguel, nas ações que
tiverem por fundamento exclusivo:
(…)
VIII  –  o  término  do  prazo da  locação  não
residencial, tendo sido proposta a ação em até 30
(trinta)  dias do  termo  ou  do  cumprimento  de
notificação comunicando o intento de retomada”
(grifo nosso).

 
A alegação de  que  o  agravado  objetiva,  exclusivamente,

majorar o valor dos aluguéis, bem como a de que o referido negócio entre
as partes já vigora há mais de 15 (quinze) anos e que foi realizada uma
completa reforma no imóvel não têm o condão de descaracterizar a fumaça
do bom direito em relação à parte recorrida.

Isso porque, a intenção do locador, no presente caso e diante
do inciso em que fundamentada a decisão, não influi no exercício do direito
de propriedade. 

De outra banda, muito embora alegue que a locação remonta
a épocas passadas,  verifica-se que o único termo contratual existente no
caderno processual dá aparente guarida à pretensão do agravado. É inegável
que houve demonstração de que a sede da pessoa jurídica recorrente se
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consubstancia  no  endereço  dos  imóveis  em  questão,  porém,  não  se
comprovou  de  forma  segura  a  existência  de  anterior  contrato  locatício
prevendo  cláusulas  diversas  do  último  instrumento  firmado  por  prazo
determinado e, portanto,  enquadrável  na previsão do art.  59,  §1º,  inciso
VIII, da Lei de Locações. 

E ainda, mesmo se cogitando a veracidade da realização de
reforma no local,  não houve comprovação de que  esta  foi  empreendida
durante a vigência do único instrumento locatício existente nos autos (fls.
139/142),  inexistindo,  pois,  ao  menos  diante  do  acervo  documental
produzido no encarte processual, razões recursais que retirem o fumus boni
iuris da pretensão liminar na ação de despejo ajuizada pelo agravado.

Nesse  sentido,  uma  vez  preenchidos  os  pressupostos
autorizadores da concessão de liminar em ação de despejo, que independe
da oitiva da parte contrária e a ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias,
condicionando-se o cumprimento da medida  à prestação da caução legal,
bem  ainda  observando  o  término  do  prazo  do  contrato  de  locação  em
questão  e  o  devido  procedimento  de  comunicação  e  ajuizamento  da
demanda, não há qualquer razão substancial para modificação do julgado
de primeiro grau.

Por tudo o que foi exposto, haja vista o acerto do  decisum
vergastado, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior, juiz convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de  Araújo  Duda  Ferreira  e  o  Exmo.  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Valberto  Cosme de
Lira, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de
2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
 Desembargador Relator
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