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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0003791-66.2015.815.2003
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira 
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Maria de Fátima Silva Almeida (Adv. Anderson Figueiredo – OAB/PB
n. 16.411)
APELADA: Berenice Ribeiro Pessoa (Adv. Dimitri Souto Mota – OAB/PB n. 14.661)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  DESPEJO  C/C  COBRANÇA  E
DANOS  MATERIAIS.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO
DE  DEFESA  E  AUSÊNCIA  DE  PUBLICAÇÃO  DA
SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATO  DE
LOCAÇÃO  POR  TRÊS  ANOS.  DESOCUPAÇÃO  DO
IMÓVEL  EM  PERÍODO  ANTERIOR.  NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.  RECUSA  INJUSTIFICA  DO
RECEBIMENTO  DAS  CHAVES.  LOCADOR  QUE  EXIGE
REPAROS  NO  IMÓVEL.  RESCISÃO  QUANDO  DA
NOTIFICAÇÃO. DANOS MATERIAS PELAS ALTERAÇÕES
REALIZADAS NO BEM.  INDENIZAÇÃO A SER PAGA À
PROPRIETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-   “Não  podendo  o  locador  condicionar  o  recebimento  das
chaves à reposição do imóvel ao estado em que foi locado, e
comprovada documentalmente a recusa injustificada,  de ser
considerado  rescindido  o  contrato  na  data  do  recebimento
pelo  locador  da  notificação  extrajudicial  enviada  pelo
locatário informando a desocupação do imóvel”.

- In casu, a locadora condiciona o recebimento das chaves aos
reparos a serem realizados no imóvel, o que não é admissível,
devendo considerar o fim do contrato quando da notificação
extrajudicial, liberando a locat´ária de aluguéis posteriores a
tal  comunicação,  ficando  a  inquilina  responsável,  todavia,
quando  aos  danos  ocorridos  no  imóvel,  bem  como  ao
pagamento,  em  caso  de  inadimplemento,  de  encargos
acessórios reclamados pelo promovente durante o período do
contrato. 



VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  dar  provimento  parcial  ao
recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de fl. 90.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Maria  de  Fátima  Silva
Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e danos
materias, ajuizada por Berenice Ribeiro Pessoa em face da parte ora recorrente. 

Na decisão recorrida,  a  douta magistrada  a quo,  Gabriella de
Britto  Lyra  Leitão  Nóbrega,  julgou  procedente  o  pleito  inicial,  para:  declarar
rescindido  o  contrato  de  locação  do  imóvel  discutido  nos  autos;  determinar  a
desocupação do respectivo bem, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo forçado;
bem como condenar a promovida em aluguéis vencidos (junho a agosto de 2015) e
vicendos até a data da efetivação do despejo, além dos pagamentos acessórios de
água, energia, IPTU e TCR. Ato contínuo, arbitrou custas processuais e honorários
advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Inconformada,  a  apelante  em  razões  recursais  alega,
preliminarmente,  o  cerceamento  do  direito  de  defesa,  sob  o  argumento  de  que,
mesmo sendo determinada a convocação de defensor dativo, não foi apresentada a
peça de contestação, prejudicando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
assim como destaca a ausência de publicação da decisão recorrida.

No mérito, rebate as alegações iniciais e afirma que o imbróglio
envolvendo  o  bem  locado  foi  gerado  pela  promovente,  a  qual  impossibilitou  a
reforma solicitada pela recorrente/locatária, a fim de atender as exigências oriundas
da  Vigilância  Sanitária  Estadual.  Aduz,  ainda,  que  tentou  devolver  as  chafes  do
imóvel à apelada no mês de janeiro de 2015, todavia, houve recusa, sem qualquer
justificativa.  

Por  fim,  pugna  pela  reforma  da  sentença,  para  que  seja
determinada a rescisão do contrato de locação, contudo, sem qualquer pagamento de
aluguel ou outro valor acessório. 

Intimada, a apelada protocolou petição às fls. 63/65, requerendo
a  despejo  forçado,  ao  arguir  que  até  o  presente  momento  a  promovida  não
desocupou o imóvel em questão. 

Em  contrarrazões  (fls.  66/70),  pugna  pelo  desprovimento  do



recurso e manutenção da sentença,  o que fez ao rebater cada ponto ventilado no
apelo. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, §
1º, do RITJPB c/c o art. 178 do Novo CPC. 

É o relatório. 

VOTO

De  início,  antes  de  enfrentar  o  mérito,  oportuno  analisar  as
questões preliminares arguidas no recurso que giram em torno de possíveis vícios no
procediemtno  processual,  a  começar  pela  alegação  de  cerceamento  do  direito  de
defesa  da  parte  ré,  a  qual  sustenta  a  inércia  do  defensor  dativo  ao  deixar  de
apresentar a peça de contestação. 

Contrariando  a  insurgência  ventilada,  vê-se  do  caderno
processual, que a promovida, sendo citada aos 14/10/2015, deixou escoar o prazo sem
nada apresentar, o que se comprova mediante certidão de fl. 24v, momento em que o
magistrado decretou a revelia e nomeou curador especial em defesa da parte ré (fl.
25), tendo a Defensoria Pública, por sua vez, apresentado peça de defesa à fl. 26.

Assim, é de se afastar qualquer alegação recursal no sentido de
mitigação de defesa, pois a defensoria apresentou contestação, valendo-se da defesa
genérica assegurada pela norma processualista retratada no art. 341, parágrafo único,
do CPC, vejamos: “O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao
defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial”.

Assim,  tendo  defensoria  pública  apresentado  defesa,  mesmo
sendo genérica, deve-se rejeitar a respectiva preliminar. 

Com  relação  ao  argumento  de  ausência  de  publicação  da
sentença, também não merece acolhimento, haja vista que, conquanto tenha passados
alguns  dias  até  a  publicação,  a  mesma  se  concretizou  (fl.  31),  não  ocasionando
nenhum prejuízo às partes, até porquanto o apelo, preenchendo os pressupostos de
adminissibilidade recursal, está sendo submetido a presente análise. Assim,  rejeito
também a preliminar de ausência de publicação.

Iniciando o exame meritório,  faz-se necessário destacar que a
discussão processual  transita  em redor de locação de imóvel  comercial,  a  fim de
identificar  o  término  do  respectivo  contrato  e  a  existência  de  possíveis
inadimplências pela locatária no que se referem aos aluguéis e encargos acessórios,
tais como, água, energia e tributos (IPTU e TCR). 



Oportuno registrar que as partes celebraram contrato de locação
de imóvel em 2013, tendo por objeto um ponto comercial localizado à Rua Abelardo
Pereira dos Santos, n. 239, Bancários, João Pessoa/PB, no valor mensal de R$ 700,00
(setecentos  reais),  iniciando  a  locação  em  04/04/2013  com  término  previsto  para
03/04/2016, conforme cláusula segunda do acordo (fls. 10/11).

Ocorre  que  a  locatária  recorrente  lançou  mão de  Notificação
Extrajudicial,  por  meio  de  AR  datado  aos  12/01/2015,  para  comunicar  a
impossibilidade  de  continuar  funcionando  no  respectivo  imóvel,  a  recusa  da
locadora em receber as chaves, bem como informar a transferência de sua atividade
comercial para outro imóvel. 

Por outro lado, a autora proprietária do imóvel, após receber a
notificação acima mencionada, cuidou de encaminhar, ainda no mês de janeiro de
2015,  comunicado  à  inquilina,  apontando  no  item  5  o  seguinte:  “Enquanto  não
entregar as chaves do imóvel inteiramente desocupado de pessoas e bens, obrigações
quites, e nas condições que as recebeu, nos termos questionados pela locadora, fica
obrigada a quitar os alugueis nas datas devidas, sob pena de cobrança judicial”.

A autora, no subitem 5.1, especifica, ainda, quais são os reparos
a serem realizados pela locatária,  a saber:  repor a grade de ferro para o local de
origem, reconstruir a parede derrubada pela locatária,  repor a pia do wc/social  e
recolocar  as  cerâmicas  nos  seus  devidos  lugares.  Ainda na  inicial,  a  promovente
colaciona  orçamentos,  relacionando  os  preços  dos  materias  e  da  mão-de-obra
necessários à reparação dos danos materiais existentes no imóvel. 

A par de tais considerações, é de se concluir que a promovente
locadora condicionou o recebimento das chaves aos reparos a serem realizados no
imóvel objeto da locação. Ou seja,  evidencia-se que a apelada se opõe a receber o
bem,  sob  o  argumento  de  que  este  necessitava  de  consertos  e  que  competia  à
recorrente executá-los.

Com  efeito,  oportuno  registrar  que  eventuais  divergências
quanto  ao  estado  do  imóvel  alugado  não  podem  se  constituir  em  óbice  para  o
recebimento das chaves, sendo, assim, injustificada a recusa da locadora. Nessa linha
de raciocínio, destaco precedentes que se amolda ao caso em testilha, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  LOCADOR.  RECUSA
INJUSTA.  RECEBIMENTO  DAS  CHAVES.
COMPROVAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO.
RECURSO  IMPROVIDO.  Comprovada  a  recusa  injusta  do
locador em receber o bem imóvel locado e a desocupação pelo



locatário antes da realização da audiência preliminar, em que
foram  entregues  as  chaves  do  referido  bem,  dar-se-á  por
rescindido o contrato de locação quando do recebimento pelo
locador  da notificação extrajudicial  enviada  pelo locatário.”
(TJMS  –  AC  11263  MS  2006.011263-3  –  Rel.  Des.  Rubens
Bergonzi Bossay – Julgamento: 21/08/2006)

“LOCAÇÃO  -  AÇÃO  DE  DESPEJO  POR  FAL  TA  DE  PA
GAMENTO C C.COBRANÇA - ENTREGA DAS CHA VES
-INJUSTA  RECUSA  DO  LOCADOR  EM  RECEBÊ-LAS  -
TERMO  FINAL  DO  CONTRATO  -  RECEBIMENTO  PELO
LOCADOR  DE  NOTIFICAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  -
APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA E APELAÇÃO DO
RÉU PARCIALMENTE PRO VIDA. Não podendo o locador
condicionar o recebimento das chaves à reposição do imóvel
ao estado em que foi locado, e comprovada documentalmente
a  recusa  injustificada,  de  ser  considerado  rescindido  o
contrato na data do recebimento pelo locador da notificação
extrajudicial  enviada  pelo  locatário  informando  a
desocupação  do  imóvel.”  (TJSP  -  Processo923272008  SP  –
Relator Norival Oliva - Publicação01/08/2008)

Portanto,  é  de  considerar-se  findo  o  contrato  na  data  do
recebimento da notificação (12/01/2015),  não sendo justo ou prudente prorrogar a
locação  e  consequente  pagamento  locatício  até  a  prolação  da  decisão,  o  que
implicaria em encargo fardo a ser suportado pela locatária, até porquanto a mesma
não mais utiliza do bem em questão desde a notificação, tendo em vista que alugou
outro imóvel, conforme contrato colacionado às fls. 56/58.

Nesses  termos,  considerando  que  a  locadora  reconheceu  a
quitação do mês de dezembro de 2014 (fl. 53), a locatária deve arcar com a prestação
locatícia,  mesmo  que  proporcional,  até  a  data  do  recebimento  da  notificação,
devendo  ainda  ser  condenada  em  danos  materiais,  conforme  os  orçamentos
apresentados,  bem  como  em  encargos  acessórios,  desde  que  inadimplidos,
reclamados pelo promovente até a data da rescisão do contrato. 

Por  fim,  visando  tornar  mais  efetiva  a  medida  e  prático  o
resultado,  substituo  a  obrigação  de  fazer  constituída  na  ordem  de  despejo  pela
entrega das chaves do imóvel  à locadora,  sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 536 do
CPC.

Diante de todo o exposto,  dou provimento parcial ao recurso
apelatório, para considerar rescindido o contrato locatício quando da notificação



extrajudicial  nos  moldes  acima  detalhados,  bem  como  substituo  a  ordem  de
despejo pela entrega das chaves à locadora, sob pena de multa diária de R$ 200,00
(duzentos  reais),  limitada  a  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  mantendo  a  sentença
quanto aos demais termos. É como voto. 

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


