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ACÓRDÃO

PROCESSUAL  CIVIL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA – ALUGUÉIS – REVELIDA DECRETADA 
– ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – 
INTEMPESTIVIDADE  –  PROCEDÊNCIA  DA 
DEMANDA – IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO – - 
NULIDADE  DE  SENTENÇA  POR  REJEIÇÃO  DE 
PRELIMINAR –  INOCORRÊNCIA  –  REJEIÇÃO – 
MÉRITO –  COBRANÇA  INDEVIDA  –  ALEGAÇÃO 
INFUNDADA  –  CUMPRIMENTO  DA  AUTORA  AO 
ART.  333,  I,  DO  CPC  –  INADIMPLÊNCIA 
CARACTERIZADA -  PROVAS SUFICIENTES PARA 
O CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA 
DO  ART.  333,  II,  DO  CPC  –  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA  DE  PRIMEIRO  GRAU  – 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Preliminar -  O  incidente  de  falsidade, tem como 
objetivo constatar a autenticidade do documento em 
si, ou seja, seus aspectos formais, e não o ato ou o 
negócio  jurídico  que  lhe  originou,  porém  com  a 
observância do  disposto no art. 390 e  seguintes do 
CPC. Rejeição.

- Mérito - “II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu 
se  manifesta  (...)  O  réu  deve  provar  aquilo  que 
afirmar  em  juízo,  demonstrando  que  das 
alegações  do  autor  não  decorrem  as 
conseqüências que pretende.  Ademais,  quando o 
réu  excepciona o  juízo,  nasce para  ele  o  ônus  da  
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prova  dos  fatos  que  alegar  na  exceção,  como  se  
autor fosse (reus in exceptione actor est)” (JÚNIOR, 
Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 4. 
ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 1999, p. 836). (Grifo 
nosso).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade, em rejeitar a preliminar, e por igual votação, negar provimento ao 
recurso, nos termos do voto do relator e da certidão da fl. 290.

RELATÓRIO
Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Laboratório  de 

Análises  Médicas  Adolpho  Lutz  Ltda contra  a  r.  sentença  exarada  às  fls. 
229/231v.

Na origem,  Janeide Aranha Trigueiro  ajuizou  Ação de Cobrança 
tendo por objeto o recebimento de alugueis vencidos e vincendos no montante 
equivalente à inadimplência dos contratos de empréstimos.

O réu,  regularmente citado,  apresentou contestação alegando as 
seguintes questões: 1) conexão; 2) argüição de falsidade do documento de fls. 
09/10; e 3) a existência de confusão.

O Magistrado “a quo” proferiu decisão interlocutória decretando a 
revelia do promovido,  tendo em vista a apresentação da contestação fora do 
prazo legal. Ressalto, ainda, que sobre tal decisão foi interposto recurso de agravo 
de instrumento, sendo tal decisão confirmada pelo Acórdão de fls. 128/130.

Às  fls.  229/231v,  sentença  julgada  procedente,  condenando  o 
promovido ao pagamento dos alugueis vencidos, dos meses de janeiro de 2002 a 
janeiro de 2004, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), devidamente 
atualizado; ao pagamento dos doze empréstimos firmados nos meses de janeiro 
de 2004 a dezembro de 2004, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), bem como 
custas e honorários.

Irresignado, o promovido, ora apelante, se insurge contra a sentença 
singular, pleiteando a nulidade da sentença, em face da rejeição da preliminar em 
que pleiteava a instauração de incidente de falsidade. Ao final, aduz ser infundada 
a  cobrança,  referente  aos  contratos,  requerendo  a  anulação  ou  reforma  do 
decisum, fls. 234/247.

A apelada apresentou contrarrazões rechaçando a tese recursal e 
requerendo a manutenção da sentença, fls.252/260.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  emitiu 
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parecer  de  fls.  266/274,  opinando  pela  rejeição  do  pedido  de  anulação  da 
sentença, e no mérito, não manifestou-se por ausência de interesse.

É o relatório.

Voto.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Laboratório  de 
Análises  Médicas  Adolpho  Lutz  Ltda contra  a  r.  sentença  exarada  às  fls. 
229/231v.

Na origem,  Janeide Aranha Trigueiro  ajuizou  Ação de Cobrança 
tendo por objeto o recebimento de alugueis vencidos e vincendos no montante 
equivalente à inadimplência dos contratos de empréstimos.

O réu,  regularmente citado,  apresentou contestação alegando as 
seguintes questões: 1) conexão; 2) argüição de falsidade do documento de fls. 
09/10; e 3) a existência de confusão.

O Magistrado “a quo” proferiu decisão interlocutória decretando a 
revelia do promovido,  tendo em vista a apresentação da contestação fora do 
prazo legal. Ressalto, ainda, que sobre tal decisão foi interposto recurso de agravo 
de instrumento, sendo tal decisão confirmada pelo Acórdão de fls. 128/130.

Observo  que  o  objeto  do  presente  recurso  voluntário  se 
restringe ao fundamento de que a sentença deve ser anulada para que seja 
instaurado  o  incidente  de  falsidade  de  documentos,  além  de  alegar  ser 
infundada a cobrança referente ao contrato de empréstimo.

DA  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  PELA  REJEIÇÃO  DO 
INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO

Dispõe o art. 390 do CPC que o incidente de falsidade tem lugar em 
qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  incumbindo  à  parte,  contra  quem  foi 
produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da intimação da sua juntada aos autos.

Transcrevo o comando legal acima citado:

Art. 390. O incidente de falsidade tem lugar em qualquer tempo 
e  grau  de  jurisdição,  incumbindo  à  parte,  contra  quem  foi 
produzido o documento, suscitá-lo na contestação ou no prazo 
de 10 (dez) dias,  contados da intimação da sua juntada aos 
autos.

Assim,  considerando  que  os  documentos  impugnados  foram 
juntados com a inicial, tem-se que o momento para suscitar o incidente seria na 
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contestação.

Cumpre destacar que o réu/apelante, embora regularmente citado, 
apresentou sua defesa,  na forma de contestação,  fora do prazo legal,  sendo 
decretada sua revelia.

Assim, sendo intempestiva a contestação, intempestivo também 
é o incidente de falsidade nela alegado, não ficando o Magistrado obrigado a 
apreciar o pedido de instauração do incidente de falsidade.

Outrossim,  observo  que  os  argumentos  apresentados pelo 
recorrente com a finalidade de anulação da sentença para que seja instaurado o 
incidente  de  falsidade  de  documento  são  bastante  genéricos  e  superficiais, 
como facilmente se observa na contestação apresentada fora do prazo legal à fl. 
34,  não dando respaldo a sua pretensão, bem como a questão fora dirimida 
com acerto e justiça pelo magistrado singular.

MÉRITO  -  Da  Legalidade  da  Cobrança  dos  Alugueis  e 
Empréstimos.

Ora, não merece guarida  o alegado, vez que as provas carreadas 
nos  autos  foram  contundentes  para  conduzir  o  magistrado  singular  no  seu 
convencimento quanto ao mérito da questão, em obsevância ao art. 333, I do CPC, 
bem como não houve afronta à defesa do apelante, vez que lhe foi dado o direito a 
ampla defesa.

Nesse  diapasão,  o  apelante  não  juntou  qualquer  prova,  apta  a 
demonstrar a alegação firmada. O processualista Nelson Nery Júnior é incisivo ao 
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas 
sim comprovar suas assertivas, já que quando excepciona o juízo, nasce para o 
mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse, 
senão vejamos:

“II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu se manifesta (...) O 
réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando 
que  das  alegações  do  autor  não  decorrem  as 
conseqüências  que  pretende.  Ademais,  quando  o  réu 
excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova dos fatos  
que  alegar  na  exceção,  como  se  autor  fosse  (reus  in  
exceptione  actor  est)” (JÚNIOR,  Nelson  Nery.  Código  de 
Processo Civil Comentado. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 
1999, p. 836). (Grifo nosso).

Esta Corte Judicante já decidiu:

EMENTA AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
C/C  COBRANÇA  DE  ALUGUÉIS  ATRASADOS. 
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO 
DA  AMPLA  DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.  NÃO 
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PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL  SOBRE  PROVAS 
ESSENCIAIS. CONVENCIMENTO FIRMADO COM BASE NO 
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
NEGOCIAÇÃO  ENTRE  AS  PARTES  NA  COMPRA  DO 
IMÓVEL.  INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o 
convencimento  do  magistrado  encontra  ampara  no  conjunto 
probatório carreado aos autos.  Não comprovada a quitação 
de qualquer  obrigação,  derivada do contrato de locação, 
deve ser mantida a sentença que julga procedente ação de 
despejo,  quando  as  provas  dos  autos  demonstram  a 
inadimplência  do  locatário. (TJPB  -   Processo  nº 
20020110392137002 - Relator: DES. MARCOS CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE - Orgão Julgador:2ª CAMARA CÍVEL  - 
Data do Julgamento: 05/03/2013) Grifo nosso

Entretanto, caberia ao apelante ter, com base no artigo 333, inciso II 
do  CPC,  comprovado  por  meio  de  documentação,  o  pagamento  dos  valores 
cobrados, referentes à condenação a ele imposta, o que não o fez.

Destarte, diante da inexistência de prova cabal nos autos quanto a 
adimplência do apelante, no contrato firmada junto a apelada, não há como acolher 
a pretensão do apelante, conforme pugna nos autos. Dessa forma, a legislação é 
cristalina quanto à consequência do inadimplemento do inquilino em relação às 
suas obrigações, no contrato de aluguel e no empréstimo, decorrentes do contrato 
firmado, razão pela qual não há como reformar a sentença em nenhum ponto, vez 
que  todas  as  provas  foram  analisadas  pelo  magistrado  singular,  sob  a 
oportunidade do contraditório.

Pelo  exposto,  rejeito  a  preliminar  suscitada,  e  no  mérito  nego 
provimento ao recurso, mantendo a sentença singular em todos os seus temos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz (relator), 
a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. Ricardo Vital  de 
Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor de 
Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR   
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