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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000526-94.2012.815.0731                
RELATORA : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
APELANTE  : Luiz Wataro Shimizu
ADVOGADO    : Guilherme Fontes de Medeiros e outros.
APELADO        : Jair Alves da Rocha
ADVOGADO    : Felipe de Figueiredo Silva e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESPEJO  PARA 
RETOMADA  DE  IMÓVEL.  PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE.  PROCESSO  COM  PROVAS 
SATISFATÓRIAS PARA O LIVRE CONVENCIMENTO DO 
MAGISTRADO.  REJEIÇÃO.  INFRAÇÃO  LEGAL  E 
CONTRATUAL.  SUBLOCAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA 
INCONTESTÁVEL  ACERCA DO  CONSENTIMENTO  DO 
LOCADOR.  RESCISÃO  CONTRATUAL.  DESPEJO 
PRECEDENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.

− Não  há  cerceamento  de  defesa  se  o  julgamento 
antecipado da lide se dá mediante a existência nos autos de 
elementos  suficientes  para  a  formação  de  juízo  de  certeza 
sobre a causa.

− A sublocação demanda prévio e escrito consentimento 
do  locador,  sendo  inviáveis,  portanto,  as  figuras  do 
assentimento tácito e da presunção de assentimento.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora  e  da  súmula  de 
julgamento,  por  votação  unânime,  em  REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  APELAÇÃO  CÍVEL  interposta  por  LUIZ 
WATARO SHIMIZU contra sentença de fls. 62/64, proferida pelo Juízo da 4ª Vara 
Cível  da  Comarca  de  Cabedelo  que,  nos  autos  da  AÇÃO  DE  DESPEJO  POR 
INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ajuizada por JAIR 
ALVES DA ROCHA, julgou procedente em parte o pedido, declarando rescindido 
o  contrato  celebrado  entre  as  partes  e  decretando  o  despejo  dos  promovidos. 
Também,  considerou  subsistente  os  depósitos  efetuados  e,  em  consequência, 
declarou parcialmente extinta a obrigação, condenando o promovido a arcar com 
os encargos inerentes aos meses pagos e os alugueis remanescentes, até a efetiva 
desocupação.

Ainda,  condenou nas  custas  e  honorários  advocatícios  pro 
rata, no percentual de 10%, observada a prescrição do art. 10 da Lei n. 1.060/50, 
apenas em relação ao autor da ação de despejo.

Nas razões recursais, fls. 66/72, o apelante sustenta a reforma 
da sentença, aduzindo preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento 
antecipado  da  lide,  sem  a  prévia  designação  da  audiência  de  instrução  e 
julgamento, onde seriam ouvidas as suas testemunhas.

No mérito,  alega a não observância da regra do Parágrafo 
Único do art. 56 da Lei n. 8.245/91, que determina a prorrogação automática da 
locação, por igual período, quando o locatário permanece por mais de trinta dias 
sem oposição do locador.

Também, inobservância a regra do art. 51, da mesma lei, sob 
o argumento de que mantém atividade comercial de forma ininterrupta por tempo 
superior a três anos, constituindo fundo de comércio. 

Pugnou pela recebimento de indenização pela perda do local 
onde firmou o seu conceito de comércio.

Contrarrazões, fls. 97/101.
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É o Relatório

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

JAIR  ALVES  DA  ROCHA  ingressou  com  AÇÃO  DE 
DESPEJO  POR  INFRAÇÃO  CONTRATUAL,  C/C  COM  COBRANÇA  DE 
ALUGUEIS  em face  de  MARILDA BARBOSA DE ARAÚJO e  LUIZ  WATARO 
SHIMIZU, alegando que firmou contrato de locação com a primeira ré,  de um 
imóvel localizado no Pôr do Sol do Jacaré, com prazo de 17/01/2007 a 17/01/2008.

Disse que em uma ação de despejo outrora ajuizada, ficou 
acordado que o  contrato  seria  renovado por  mais  03  (três)  anos,  findando em 
14/05/2011.

Alega  que  a  locatária  transferiu  a  posse  do  bem  para  o 
segundo réu, sem ciência e autorização do locador.

Pugnou pela rescisão contratual com o consequente despejo, 
além dos alugueis em atraso.

Passo a analisar a preliminar arguida no apelo.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

Aduz o recorrente ter havido o cerceamento de defesa, em 
razão do julgamento antecipado da lide, sem que tivesse a prévia designação da 
audiência de instrução e julgamento, onde seriam ouvidas as suas testemunhas.

Sem razão, contudo.

Tratando-se de ação de despejo por infringência contratual, 
estando os autos devidamente instruídos com as provas necessárias para o seu 
deslinde, despicienda a designação de audiência instrutória, que só teria o condão 
de  procrastinar  o  feito,  eis  que  as  provas  por  ventura  colhidas  seriam 
desnecessárias.

Ademais,  não  há  cerceamento  de  defesa  se  o  julgamento 
antecipado da lide se dá mediante a existência nos autos de elementos suficientes 
para a formação de juízo de certeza sobre a causa.
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PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA, 
FALTA DE  INTERESSE  DE  AGIR  E  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  ACIDENTE 
DE  TRÂNSITO.  DPVAT.  INVALIDEZ  PERMANENTE.  FIXAÇÃO  DO 
VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
DA  PROMOVIDA.  NÃO  DEMONSTRADA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  ADEQUADOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO 
RECURSO.  -  Preliminar  de  Ilegitimidade  Passiva.  A  escolha  da 
seguradora  contra  quem  vai  litigar  o  beneficiário  do  seguro  DPVAT 
pertence tão somente a este, não. sendo oponível a resolução do CNSP 
que  criou  a  entidade  líder  das  seguradoras.  -  Preliminar  de  Falta  de 
Interesse  de  agir.  Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento 
administrativo do pagamento do DPVAT para que a vítima de acidente 
ou o beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob pena de afronta 
ao  princípio  da  inafastabilidade  da  jurisdição.  Além  disso,  resta 
comprovada a existência de uma pretensão resistida se a ré não efetua o 
pagamento do seguro após a citação. - Preliminar de Cerceamento de 
Defesa. Não há cerceamento de defesa, se o julgamento antecipado da 
lide se dá mediante  a  existência  nos autos de elementos suficientes 
para a formação de juízo de certeza sobre a causa. - Mérito. Constatada a 
invalidez permanente, o valor da indenização DPVAT deve observar o 
disposto  na  Lei  vigente  à  data  do  sinistro,  atribuindo-se  o  valor  da 
indenização  com  base  na  gravidade  e  na  irreversibilidade  do  dano 
causado à vítima. - Litigante de má-fé é a parte ou interveniente que, no 
processo,  age  de  forma  maldosa,  com  dolo  ou  culpa,  causando  dano 
processual  à  parte  contrária  .  -  Deve  ser  mantida  a  condenação  em 
honorários advocatícios, quando fixada com razoabilidade e ponderação, 
dentro dos parâmetros legais fixados no art.  20, § 3°,  do CPC. (TJPB - 
Acórdão do processo nº 20020110255508001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) 
- Relator Leandro dos Santos - j. Em 30/04/2013).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

M É R I T O

Inicialmente, ressalto que o despejo foi motivado por infração 
contratual, qual seja, sublocação. Logo, descabidas as articulações condizentes à 
suposta indenização pelo fundo de comércio.

Das  provas  dos  autos,  não  ficou  comprovada,  de  forma 
robusta, a possibilidade do autor, ora apelado, anuir com a sublocação.

Ora,  tal  situação foi  expressamente  vedada nos  termos do 
negócio jurídico entabulado entre as partes, como se tem do item “c”, da Cláusula 
08 (fls. 15).
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Ademais,  o  artigo  13  da  Lei  8.245/91,  apenas  permite  a 
sublocação quando há prévio e escrito consentimento do locador. Verbis:

“Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, 
total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do 
locador.

§1º Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em 
manifestar formalmente a sua oposição.

§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma 
das  hipóteses  deste  artigo,  o  locador  terá  o prazo de trinta  dias  para 
manifestar formalmente a sua oposição.”

Tem-se  também  dos  autos  que  o  contrato  primitivo  foi 
prorrogado por mais 03 (três) anos e, nessa circunstância, findaria em 14/05/2011, 
conforme o acordo celebrado nos autos do Processo n. 073.2008.000.893-8 (fls. 16).

Juntamente com a contestação,  o ora recorrente trouxe aos 
autos  recibos  e  um  contrato  de  aluguel,  que  comprovariam  a  ciência  do 
autor/recorrido, acerca da sublocação.

Entretanto, o contrato de aluguel firmado entre o autor e o 
réu/recorrente, data de 14 de junho de 2011 (fls. 47), com previsão de início da 
locação nessa mesma data (fls. 44, item 3.1). 

Sendo a data posterior ao término do anterior contrato, não 
se pode considerá-lo para fins de demonstração de uma sublocação.

Quanto  aos  recibos  de  fls.  40/43,  nos  quais  o  autor  atesta 
receber quantias referentes aos alugueis, pagos pelo réu/recorrente, desde os idos 
de junho de 2010, quando ainda em vigor a locação primitiva, apenas presumem a 
sublocação, mas não comprovam a sua ocorrência.

Infere-se do texto legal que a sublocação demanda prévio e 
escrito  consentimento  do  locador,  sendo  inviáveis,  portanto, as  figuras  do 
assentimento tácito e da presunção de assentimento.

O teor  do  §  1º,  acima transcrito,  reforça  esta  assertiva,  ao 
destacar  que  o  decurso  de  tempo  não  possui  idoneidade  para  acarretar  a 
presunção de consentimento do locador, tornando imprescindível que tal ocorra 
por escrito, conforme já salientado.
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Inexistente prova nos autos da anuência por escrito do autor, 
impõe-se  o  reconhecimento  da  invalidade  da  sublocação  ocorrida, 
consubstanciando infração contratual e legal.

Sobre o tema:

AÇÃO DE DESPEJO. Sublocação de imóvel sem autorização do locador. 
Alegação de violação de cláusulas contratuais. Configuração. Procedência 
do pedido inicial. Irresignação. Apelo. Desprovimento Materializando-se 
a  violação  de  cláusula  contratual  -sublocação  do  imóvel  sem 
consentimento do locador -, desencadeará, como conseqüência jurídica, a 
rescisão  do contrato  celebrado entre  os  litigantes.  (TJPB -  Acórdão do 
processo nº 20020077357016001 - Órgão (4ª Câmara Cível) - Relator Jorge 
Ribeiro da Nóbrega - j. Em 22/04/2008).

PROCESSO CIVIL - Ação de Despejo -Apelação Cível - Locação - Infração 
contratual - Sublocação não consentida pelo locador -Impossibilidade - 
Aplicabilidade  da  Lei  n°  8.245/91  -  Manutenção  do  decisum 
-Desprovimento do recurso. -  O artigo 13 da Lei n° 8.245/1991 exige o 
consentimento prévio e  escrito  do proprietário  do imóvel para que se 
permita ao inquilino ceder o uso e gozo da coisa a um terceiro, estranho à 
relação  locatícia  originária.  Não  existindo  prova  dessa  concordância 
expressa do locador com a sublocação, considera-se esta ilegal e irregular. 
(TJPB - Acórdão do processo nº 00120080001330001 - Órgão (3ª Câmara 
Cível) - Relator Genésio Gomes Pereira Filho - j. Em 22/09/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. I. Preliminar de 
cerceamento  de  defesa  afastada.  II.  A  legislação  do  inquilinato  (Lei 
8.245/91) não deixa qualquer margem de dúvidas no sentido de que, não 
havendo  o  pagamento  pontual  dos  encargos  locatícios  ou  havendo  a 
sublocação  do  imóvel  sem  o  consentimento  do  locador,  é  cabível  a 
medida de despejo do locatário (arts. 13, 62 e 63, ambos da Lei 8.245/91). 
III.  Sentença e sucumbência mantidas.  NEGARAM PROVIMENTO AO 
APELO.  UNÂNIME  (Apelação  Cível  Nº  70052004710,  Décima  Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 
Julgado em 28/02/2013).

Neste  contexto,  não configurada  uma válida  sublocação,  o 
negócio jurídico celebrado entre os réus não é oponível ao autor.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E 
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  23  de 
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setembro de 2014,  conforme certidão do julgamento de f.  130.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir  o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,  o 
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  24 de setembro de 
2014.

 Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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