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PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.

-       A ausência de realização de audiência não
enseja cerceamento de defesa, pois o caso se trata
de  matéria  exclusivamente  de  direito  e  os  fatos
alegados foram demonstrados através da juntada de
documentos pelas partes.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  NÃO  RESIDENCIAL.
AUSENTE  PROVA  ACERCA  DA
DESAPROPRIAÇÃO  DO  IMÓVEL.  PROVA
DOCUMENTAL  SATISFATÓRIA  QUANTO  A
LOCAÇÃO.  AUSENTE  PAGAMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

– As provas carreadas ao feito demonstram que
o ente público encontra-se em mora no que tange o
contrato de aluguel do imóvel pertencente ao autor da
demanda e diante da ausência de comprovação do
adimplemento dos alugueis cobrados, ônus que lhe
incumbia  (art.333,  II  do  CPC)  é  de  ser  mantida  a
sentença de procedência.

– De outra  banda,  na  espécie,  inexiste  provas
quanto a desapropriação da área o que torna hígido o
contrato de aluguel entabulado pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER a  Apelação  Cível,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 98.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo  Município  de

Conceição, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz  de Direito da 2ª

Vara da Comarca de Conceição que julgou procedente o pedido formulado na

Ação de Cobrança de Aluguel proposta por Francisco Batista Palitó.

Nas razões da Apelação, o  Promovido  suscitou

preliminarmente a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito

de defesa. No mérito, reiterou a impossibilidade de cobrança dos alugueis, sob

o fundamento de que a área em discussão foi desapropriada pelo Município de

Conceição no ano de 2010.

Contrarrazões apresentadas às fls.84/88.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.88/89).

É o relatório.

VOTO

Preliminar - Nulidade da sentença 

O  Apelante  alegou  cerceamento  de  defesa  em  razão  do

julgamento  antecipado  da  demanda  sem  a  realização  de  audiência  de

conciliação e instrução.

Contudo,  entendo  que  a  mesma  não  mostra-se  necessária

para o deslinde da presente controvérsia de cobrança de aluguel, pois se trata

de  matéria  exclusivamente  de  direito  e  os  fatos  alegados  podem  ser

demonstrados através da juntada de documentos.
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Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

A  controvérsia  cinge-se,  tão  somente,  acerca  da

impossibilidade  de  cobrança  de  aluguel  referente  ao  imóvel  objeto  da

demanda, sob o fundamento de que o mesmo foi desapropriado pelo Município

Recorrente.

Adianto que o Apelo não merece prosperar.

De  fato,  em que  se  pese  ter  o  Promovido  colacionado  aos

autos o decreto de desapropriação de nº 001/2010 publicado no Diário Oficial

em 30.08.2010, tem-se que inexistem provas nos autos acerca do pagamento

do  valor  devido  da  indenização  ou  de  que  área  realmente  tenha  sido

desapropriada através de procedimento administrativo. 

Em contrapartida, tem-se às fls.13/15 dos autos o contrato de

locação  de  terreno  firmado  entre  a  Município  de  Conceição  e  o  Autor  da

demanda, em que restou pactuado em 05.11.2012 o aluguel da área sub judice

através de pagamento mensal no valor de R$1.244,00 (hum mil  duzentos e

quarenta e quatro reais).

Assim,  em  verdade,  mostra-se  contraditória  a  alegação  do

Apelante acerca da desapropriação do imóvel, na medida em que não haveria

nenhuma finalidade da realização de contrato de aluguel de área pertencente à

Edilidade por meio de desapropriação. 

Ademais, veja-se da certidão de fl.12 emitida em  08.04.2014

pelo Cartório deo Registro Imobiliário do Município de Conceição, ou seja, após

o decreto de desapropriação, que a área em litígio pertence ao Sr. Francisco

Batista Palitó e encontra-se livre e desembaraçado de qualquer ônus real.

Dessa  forma,  como  o  Promovido,  ora  Apelante  deixou  de

provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora
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(art.333,II do CPC) e estando devidamente comprovado a higidez do contrato

de aluguel é medida que se impõe a manutenção da sentença combatida e a

condenação da Edilidade ao pagamento dos alugueis em atraso.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
ALUGUÉIS.  AUSENCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. SENTENÇA MANTIDA.
Valor dos alugueis em atraso. Não tendo a demandada
comprovado o adimplemento dos alugueis cobrados na
peça  exordial,  ônus  que  lhes  incumbia,  conforme
preceitua o art.  333, II,  do Código de Processo Civil,  é
imperativa  a  sentença  de  procedência  da  demanda.
APELO  DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70047406293, Décima Sexta Câmara Cível,  Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Munira  Hanna,  Julgado  em
25/06/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO  DE  BEM  MÓVEL  -
CAMINHÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
INDENIZAÇÃO. I. Solução da lide com base no ônus da
prova  (art.  333,  do  CPC).  II.  Restou  demonstrado  nos
autos a inadimplência da locatária quanto ao pagamento
dos aluguéis e encargos decorrentes do pacto locatício -
locação de um caminhão furgão. III.  Com base em tais
considerações,  perfeitamente  possível  a  rescisão  do
contrato  e  a  cobrança  dos  aluguéis  e  encargos  em
atraso, nos termos em que formulado pela locadora. IV. O
artigo  397,  do  Código  Civil,  dispõe  que  a  mora  do
devedor  de  obrigação  líquida  e  certa  ocorre  de  pleno
direito,  dispensando,  portanto,  a  necessidade  de
notificação  judicial  ou  extrajudicial.  V.  Sucumbência
invertida. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70067409425, Décima Sexta Câmara
Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Ergio Roque
Menine, Julgado em 25/02/2016) 

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  O  PRESENTE  APELO,

mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.
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Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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