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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000332-13.2013.815.0391
Origem : Vara Única da Comarca de Teixeira
Relator                    : Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares/Juiz

convocado 
Apelante  : Aline Fernandes Nunes
Advogada    : Núbia Soares de Lima Goes (OAB/PB nº 8711)
Apelado    : Município de Teixeira
Procurador : Achilles Costa Rocha

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ALUGUEIS.  IMPROCEDÊNCIA.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA  E  DO
INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO.

Nos termos do inc. I do art. 373 do CPC/15, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000332-13.2013.815.0391 1



A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade  em  negar
provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível interposta  por  Aline
Fernandes Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da  Vara Única da
Comarca de Teixeira (fls. 37/38) que, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA”
por ela proposta em face do Município de Teixeira, julgou improcedentes
os pedidos exordiais,  após fundamentar inexistir  “prova da propriedade do
imóvel  descrito  na  inicial,  tampouco  contrato  de  locação  entre  as  partes”,  nem
prova do inadimplemento contratual.

Em suas razões, fls. 42/45, a autora sustenta a reforma da
decisão  para  condenar  o  ente  ao  pagamento  de  R$  1.000,00  (mil  reais),
alegando estar devidamente comprovado o inadimplemento de 04 (quatro)
meses  de  aluguel  do  imóvel  supostamente  locado  pelo  Município  à
demandante.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão de fls. 50.

Cota Ministerial sem manifestação meritória, fls. 56/57.

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares/Juiz
convocado–Relator.

Adoto o relatório constante da decisão apelada:
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ALINE  FERNANDES  NUNES,  devidamente  qualificada  nos

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do

MUNICÍPIO  DE  TEIXEIRA,  igualmente  qualificado,  alegando,

em síntese, que é proprietária de um prédio localizado na Rua José

Ramalho  Xavier, na cidade de Teixeira, tendo firmado contrato de

locação  do  imóvel  com  o  demandado  no  valor  de  R$  250,00

(duzentos e cinquenta reais), porém embora tenha cumprido suas

obrigações  contratuais,  o  Município  manteve-se  inadimplente,

restando um débito de 04 (quatro) meses de aluguel, totalizando a

quantia  de  R$  1.000,00  (mil  reais).  Por  tais  razões,  pugna  pela

condenação do requerido no pagamento do valor em atraso.

Em favor de sua pretensão, juntou, apenas, documentos pessoais e

necessários para o ajuizamento da presente demanda.

Regularmente citada, a promovida contestou a presente demanda,

sustentando  genericamente  a  ausência  de  comprovação  do

episódio relatado pela autora (fls. 13/15).

Impugnação às fls. 21/22.

Designada  audiência  preliminar,  abertos  os  trabalhos,  as  partes

foram  esclarecidas  acerca  das  vantagens  da  conciliação,  porém

restou infrutífera  a  realização  de  acordo.  Nesta  ocasião  a  parte

autora requereu o julgamento antecipado do mérito, aduzindo não

mais ter provas a produzir.

Em audiência de instrução o Município requereu o julgamento do

processo no estado em que se encontra.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.
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A  magistrada  julgou  improcedentes  os  pedidos
exordiais, após fundamentar inexistir “prova da propriedade do imóvel descrito
na  inicial,  tampouco  contrato  de  locação  entre  as  partes”,  nem  prova  do
inadimplemento contratual.

A autora sustenta a reforma da decisão para condenar o
ente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), alegando estar devidamente
comprovado o inadimplemento de 04 (quatro) meses de aluguel do imóvel
supostamente locado pelo Município à demandante.

Contudo,  a  demandante  não  trouxe  qualquer
documento comprovando ter legitimidade para pactuar contrato de locação
envolvendo  o  imóvel  em questão,  não  trouxe  o  instrumento  da  suposta
avença,  sendo conveniente salientar que eventual confecção de empenho,
por  si  só,  não  é  suficiente  para  demonstrar  a  existência  do  débito  aqui
discutido,  porquanto  para  que  haja  o  efetivo  pagamento,  dentre  outras
exigências  legais,  deve  haver  prova da  efetiva  contraprestação  pactuada,
não havendo nos autos, qualquer prova de que o ente usufruiu efetivamente
do imóvel em questão.

Como  a  demandante  não  trouxe  prova  de  fato
constitutivo de seu direito (inc. I do art. 373 do CPC/15), a manutenção do
decisum de improcedência é medida que se impõe.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
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no dia 27 de março de 2018,  conforme certidão de julgamento de f.61,  o
Exmo.  Des.  Saulo Henriques  de Sá  e  Benevides,  dele  participando,  além
deste Relator, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida(juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB, 02 de abril de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
          Juiz convocado/Relator
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