
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0026569-60.2013.815.0011 — 1ª Vara Cível de Campina Grande
Relator : Dr. João Batista Barbosa – Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 

Henriques de Sá e Benevides 
Apelante : Maria do Carmo Arruda Gayão e Outro
Advogado : Sergivaldo Cobel da Silva (OAB/PB nº 15.868)
Apelado : Maria do Socorro Silva
Advogado : Tânio Abílio de A. Viana (OAB/PB nº 6.088)

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. TÉRMINO
DO  CONTRATO.  INADIMPLEMENTO  COMPROVADO.  DECRE-
TADO  DESPEJO.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DOS  ALU-
GUEIS ATRASADOS. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO E RE-
CONHECIMENTO DE PARTE DOS PAGAMENTOS. REFORMA DA
SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

— Art. 23 da Lei nº 8.245/91 . O locatário é obrigado a: 
I  –  pagar  pontualmente  o  aluguel  e  os  encargos  da  locação,  legal  ou  contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil  do mês seguinte ao
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; 

Art. 9º, III da Lei nº 8.245/91 A locação também poderá ser desfeita: 
(…) 
II – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; 
 
VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima

identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria do Carmo Arruda Gayão
e  Outro contra  a  sentença  de  fls.  52/54,  proferida  pelo  juiz  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande, nos autos da Ação de Despejo, movida por Maria do Socorro Silva, que julgou
procedente o pedido, condenando a promovida ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e os demais
vencidos no curso da ação até a efetiva desocupação do imóvel, em valores atualizados pelo INPC a
partir da data do vencimento de cada mês e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais  (fls.  60/62),  a apelante levanta a preliminar  de
nulidade da sentença, por ser extra petita. No mérito, alega que sempre pagou os alugueres e que
ficou comprovado na ação de consignação em pagamento que não há inadimplência.



Contrarrazões às fls. 73/74.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição
da preliminar e, no mérito, não ofereceu parecer opinativo, alegando falta de interesse público que
enseje sua intervenção obrigatória (fls. 86/87v).

É o relatório.

VOTO.

Colhe-se dos autos que a autora, ora apelada, interpôs a presente demanda
alegando que locou o imóvel residencial localizado na Rua Pedro Álvares Cabral, 373, Mercado
Central, Campina Grande/PB, mediante o pagamento mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), à
ora apelante. 

Argumentou, que a locação teve início em 01 de setembro de 1999, com
duração de um ano. No dia 14 de setembro de 2013 (fls. 14/15) a promovente notificou a promovida
sobre a inadimplência em relação ao IPTU do imóvel e dos reajustes legais do valor do aluguel,
solicitando  a  desocupação  do  imóvel,  no  entanto,  não  houve  resposta.  Após  o  prazo  de
encerramento do contrato de locação, a promovida permaneceu no imóvel sem efetuar o pagamento
dos alugueis,  além de recusar  a deixar  o imóvel.  Em razão do ocorrido requereu o despejo do
imóvel, bem como o pagamento dos valores em atraso.

 
O juiz a quo, ao apreciar a querela, acolheu a pretensão autoral, por entender

que restou evidenciado no caso o atraso no pagamento dos alugueis, bem como, a recusa da parte
promovida em deixar o imóvel.

Pois bem. Em que pese a argumentação expendida pela apelante, a sentença
não merece reforma.

De início, quanto à alegação de nulidade da sentença por ser  extra petita,
não há razão, pois observa-se que a sentença conferiu o devido contorno ao pedido formulado, de
despejo por falta de pagamento e cobrança dos alugueis atrasados. Por isso, rejeito a preliminar. 

Mérito.

De fato, ficou demonstrado nos autos que a locatária não cumpriu com seus
deveres contratuais, porém no tocante aos alugueis dos meses de outubro de 2013 em diante e não
a partir de 01 de setembro de 2000, como fez constar a sentença.

Vale  ressaltar  que  o  depósito  efetuado  na  ação  de  consignação  em
pagamento movida pela ora apelante não comprova de forma efetiva que foram quitados os valores
de todos os alugueres, pois não há nos autos nenhum indício de que o valor depositado corresponda
efetivamente  ao  valor  devido  (fl.  42).  A própria  apelante  afirma  em  suas  contrarrazões
recursais  que o  valor devido dos  alugueis  remonta de  outubro de  2013 em diante,  o  que
corrobora o pleito da apelada de despejo por falta de pagamento.

Dessa forma, outra medida não poderia ser tomada no presente caso, senão
àquela imposta pelo juiz  a quo.  Isto porque,  segundo disciplina o art. 23, I da Lei nº 8.245/91, o
locatário possui a obrigação de pagar pontualmente o aluguel. Senão vejamos:

Art. 23. O locatário é obrigado a: 



I  -  pagar  pontualmente  o  aluguel  e  os  encargos  da  locação,  legal  ou
contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil
do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido
indicado no contrato; 
(...)

Com efeito, verifica-se que a parte apelante não conseguiu demonstrar que
tenha realmente efetuado o adequado pagamento de todos os alugueis e encargos decorrentes do
contrato locatício. Daí porque não há como rejeitar-se a pretensão da ação referente ao despejo e ao
pagamento dos alugueres vencidos e não pagos. Ademais assevere-se que a falta de pagamento do
aluguel enseja causa para ser a locação desfeita, de acordo com o art. 9º, III da Lei nº 8.245/91.

 Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: 
                  (...)
II - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; 

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO CONFESSADA.
ALEGADAS DIFICULDADES FINANCEIRAS  QUE NÃO OBSTAM A PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  Sentença  confirmada.  Negaram  provimento.  (Apelação  Cível  Nº
70003819687,  Segunda  Câmara  Especial  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 08/04/2003)

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE
ALUGUÉIS.  CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  AFASTADA.  CASO
CONCRETO.  MATÉRIA  DE  FATO.  RELAÇÃO  LOCATÍCIA  DEVIDAMENTE
COMPROVADA  POR  CONTRATO  E  RECIBOS  DE  PAGAMENTO.  O  FATO  DO
INQUILINO  SE  TORNAR  CONDÔMINO  DO  BEM  LOCADO  NÃO  AFASTA  SUA
RESPONSABILIDADE  DE  PAGAR  ALUGUÉIS  AOS  DEMAIS.  Apelo  desprovido.
(Apelação Cível Nº 70010505329, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 16/02/2005)

Como  não  foi  apresentada  defesa  capaz  de  elidir  as  alegações  de
inadimplemento dos alugueres, o juízo a quo proferiu sentença, decretando o despejo do locatário,
condenado, também, a pagar todos os alugueres e encargos contratuais atrasados. 

Quanto aos honorários recursais, o Enunciado Administrativo nº 07 do STJ
afirma,  peremptoriamente,  que  “somente  nos  recursos  interpostos  contra  decisão publicada a
partir  de  18  de  março  de  2016,  será  possível  o  arbitramento  de  honorários  sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.” 

Ocorre, porém, que a apelação foi interposta contra sentença publicada em
08/10/2015 (f. 57), ou seja, quando na vigência do antigo Código de Processo Civil (1973), situação
que torna impossível a aplicação das regras no novo CPC. 

A toda evidência, mostra-se descabida a fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais de natureza recursal, prevista no Código de Processo Civil de 2015.

Ora,  o  recurso  apelatório  foi  interposto  em  face  de  sentença  prolatada
anteriormente a vigência do novo CPC, por esta razão, as regras acerca dos honorários advocatícios
serão àquelas do CPC/73 durante todo curso do processo, consoante o enunciado administrativo do
Superior Tribunal de Justiça.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  apenas  para



determinar que a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos tenha como termo inicial o mês
de outubro de 2013 em diante,  até  a efetiva desocupação do imóvel,  mantendo a sentença nos
demais termos.

 
É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes. Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado com jurisdição
limitada) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
   Juiz convocado



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0026569-60.2013.815.0011 — 1ª Vara Cível de Campina Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria do Carmo Arruda Gayão
e  Outro contra  a  sentença  de  fls.  52/54,  proferida  pelo  juiz  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande, nos autos da Ação de Despejo, movida por Maria do Socorro Silva, que julgou
procedente o pedido, condenando a promovida ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e os demais
vencidos no curso da ação até a efetiva desocupação do imóvel, em valores atualizados pelo INPC a
partir da data do vencimento de cada mês e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a contar da citação.

Em suas razões recursais  (fls.  60/62),  a apelante levanta a preliminar  de
nulidade da sentença, por ser extra petita. No mérito, alega que sempre pagou os alugueres e que
ficou comprovado na ação de consignação em pagamento que não há inadimplência.

Contrarrazões às fls. 73/74.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição
da preliminar e, no mérito, não ofereceu parecer opinativo, alegando falta de interesse público que
enseje sua intervenção obrigatória (fls. 86/87v).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 19 de abril de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


	

