
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 625.832 - SP (2004/0014682-2)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : RICARDO FOOD SHOP COMÉRCIO DE BEBIDAS E 

CONSERVAS LTDA 
ADVOGADO : DANTAS BATISTA JOTA 
RECORRIDO : BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S/A E OUTROS
ADVOGADO : WANDER DE PAULA ROCHA JUNIOR E OUTRO(S)

EMENTA

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 
CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. CUMULAÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62 DA LEI N.° 
8.245/91. PRECEDENTES. 

1. Na ação de despejo por falta de pagamento, não é admissível  
cumular o oferecimento de contestação com pedido de purgação da mora. 
Precedentes.

2. Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA 
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima e Jorge 
Mussi votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Napoleão Nunes 
Maia Filho. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi. 

Brasília (DF), 15 de outubro de 2009 (Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ  
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 625.832 - SP (2004/0014682-2)
  
RECORRENTE : RICARDO FOOD SHOP COMÉRCIO DE BEBIDAS E 

CONSERVAS LTDA 
ADVOGADO : DANTAS BATISTA JOTA 
RECORRIDO : BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S/A E OUTROS
ADVOGADO : WANDER DE PAULA ROCHA JUNIOR E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto por RICARDO FOOD SHOP 

COMÉRCIO DE BEBIDAS e CONSERVAS LTDA, com fundamento nas alíneas a e c do 

permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em sede de embargos infringentes, ementado nos seguintes termos, litteris : 

"Locação – Despejo por falta de pagamento - Ausência de depósito 
dos valores incontroversos – Conseqüência.

Deixando de se fazer acompanhar do depósito dos valores 
incontroversos, a contestação fica sem o suporte para desconstituir o direito 
do locador à rescisão do contrato."  (fl. 162)

A essa decisão foram opostos 2 (dois) recursos de embargos de declaração, que 

restaram rejeitados com a aplicação de multa.

Nas razões do especial, aponta a Recorrente, além de divergência 

jurisprudencial, afronta ao art. 62, incisos I e II, alínea d, da Lei n.º 8.245/91, alegando, em 

suma, que, em ação de despejo por falta de pagamento, não é possível a cumulação de pedido 

de purgação da mora com a contestação.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 245/251) e não admitido o recurso na 

origem (fls. 258/259), ascenderam os autos a esta Corte por força do provimento do AG 

357.513/SP.

É o relatório. 

 

Documento: 921401 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/11/2009 Página  2 de 9



 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 625.832 - SP (2004/0014682-2)
  

EMENTA

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 
CONTESTAÇÃO E PURGAÇÃO DA MORA. CUMULAÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 62 DA LEI N.° 
8.245/91. PRECEDENTES. 

1. Na ação de despejo por falta de pagamento, não é admissível  
cumular o oferecimento de contestação com pedido de purgação da mora. 
Precedentes.

2. Recurso especial conhecido e provido.
VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

Preliminarmente, verifico que não merece prosperar a tese de intempestividade 

do presente recurso argüida nas contrarazões ao recurso especial. Isso porque, muito embora o 

Tribunal de origem tenha considerado protelatório o segundo recurso de embargos de 

declaração opostos pela ora Recorrente, foram eles apresentados tempestivamente, conforme 

o previsto no art. 535 do Código de Processo Civil.

Assim, segundo iterativa jurisprudência desta Corte, os aclaratórios só não 

interrompem o prazo para outros recursos, quando deixam de ser conhecidos por 

intempestividade, o que  não ocorreu na hipótese em tela.

Ilustrativamente, confira-se o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
TEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 538 DO 
CPC.

1. Os Embargos de Declaração tempestivamente opostos, ainda que 
sejam rejeitados ou não conhecidos, interrompem o prazo para a interposição 
de outros recursos (art. 538 do CPC).

2. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1.068.459/MG, 
2.ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/03/2009.)

Nessas condições, tenho que o presente apelo nobre foi interposto dentro do 

prazo previsto na lei processual. 

Ademais, constato o cabimento do recurso especial, o interesse recursal, a 

legitimidade, a exposição da suposta contrariedade a dispositivo legal, o prequestionamento e 

os pressupostos dos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1.º e 

2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

Passo à análise do mérito. 

O cerne da controvérsia reside em definir se o Locatário, ao apresentar 
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contestação à ação de despejo proposta pelo Locador – alegando naquela a existência de 

valores excessivos –, está obrigado, ou não, a, concomitantemente, depositar os valores que 

entende incontroversos, prosseguindo a ação pela diferença.

A sentença de piso julgou procedente a ação proposta pelos Locadores e, por 

maioria de votos, foi reformada pelo Tribunal a quo, sob a seguinte fundamentação, litteris :

"[...]
Em tais condições, não me parece que o inquilino esteja obrigado a 

depositar a parte que entende incontroversa.
Verifica-se que o 'caput' do artigo 62 é claro ao limitar o pedido.
Assim sendo, pela interpretação ministrada ao caso, o inciso V faria 

letra morta do 'caput' que exige a indicação expressa dos valores devidos pelo 
inquilino de sorte a propiciar a este a possibilidade de purgação da mora.

Ora, se o locador cobrou valores indevidos, como está claro e 
comprovado nos autos, tal circunstância impede ao inquilino purgar a mora.

A cobrança pelo autor do despejo por falta de pagamento de 
alugueres indevidos impede ao inquilino a purgação da mora e por essa razão 
é de rigor a improcedência do pedido." (fl. 125)

Em sede de embargos infringentes, contudo, o entendimento acima aduzido foi 

superado pela Corte de origem, esposando o argumento de que "Já ficou acertado no 

Enunciado n. 28 do Centro de Estudos e Debates deste Tribunal, que a contestação à ação de 

despejo por falta de pagamento apenas surtirá efeito desconstitutivo do direito do locador se 

acompanhada do depósito da importância acaso tida como incontroversa."  (fl. 163)

Em sede de recurso especial, a Recorrente sustenta que o inquilino, 

contestando a ação de despejo, sob a alegação de cobrança excessiva do aluguel, não está 

obrigado a depositar os valores que reputam devidos, a teor das disposições contidas nos 

incisos IV e V do artigo 62 da Lei n° 8.245/91.

Pois bem. Tenho que razão assiste à Recorrente, porquanto, o entendimento 

deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "na ação de despejo por falta de 

pagamento, não se admite a cumulação do pedido de purgação da mora com o oferecimento 

de contestação, motivo pelo qual não se faz obrigatório o depósito dos valores tidos por 

incontroversos ." (REsp 655.286/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 

26/09/2005.)

A propósito, sobre o tema, transcrevo a lição de SYLVIO CAPANEMA DE 

SOUZA, in "Da Locação do Imóvel Urbano Direito e Processo", Ed. Forence, Rio de Janeiro, 

2000, p. 523, litteris :

"Não está o réu obrigado a purgar a mora, podendo, assim resistir à 
pretensão autoral, oferecendo sua resposta, que, será a mais ampla possível, 
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já que o procedimento é o ordinário.
Poderá, então, alegar o réu a inexistência da mora, impugnando-a ao 

locador, que teria recusado injustamente o aluguel; ou que há excesso de 
cobrança, ou que já pagou o que lhe é cobrado.

É evidente que recairá sobre ele o ônus da prova do alegado fato 
extintivo ou modificativo do direito do autor. Assim, por exemplo, se alegar a 
mora do locado, terá de provar que houve a oferta tempestiva da prestação e a 
recusa injusta.

Se sustentar que a cobrança é excessiva ou que já pagou, integral ou 
parcialmente, o que lhe é exigido, a prova lhe incumbe, e, uma vez feita, o 
pedido será improcedente.

Cumpre assinalar uma importante advertência, quanto ao risco 
assumido pelo réu, se resolver contestar o pedido: não logrando ele demostrar 
seu direito, o despejo será inevitável, já que, decorrido o prazo da resposta, 
não mais se admitirá a emenda da mora.

Por isso mesmo, muitos locatários preferem pagar, ainda que 
convencidos de que não devem tudo o que lhes é exigido, para, depois, 
pleitear, em ação própria, a repetição do indébito, o que a seguir 
examinaremos.

Além de contestar, poderá o réu, como é óbvio, impugnar o valor da 
causa, ofereceras exceções cabíveis, reconvir, e tudo mais fazer que a ele se 
admita, pelas leis do processo." 

Trago, ainda, à colação, excerto do voto do i. Ministro Vicente Leal, que, de 

forma clara e precisa, bem decidiu a questão, litteris : 

"[...]
A Lei n° 8.245/91, ao estabelecer as novas disposições relativas à 

locação predial urbana, regulamentou detalhadamente todo o procedimento a 
ser adotado nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e 
acessórios de locação.

Preceitua, assim, o artigo 62 que ajuizada a ação de despejo, 
cumulada ou não com cobrança de alugueis atrasados e demais encargos da 
locação, deverá o locador, juntamente com a inicial, apresentar o cálculo 
discriminado da dívida (inciso I). 

O locatário, regularmente citado, poderá, no prazo da contestação, 
requerer autorização para pagamento do débito, depositando em juízo o valor 
discriminado na exordial (inciso II). 

Autorizado o pedido e efetuado o depósito no prazo de quinze dias, 
contados da intimação do deferimento, poderá o locador requerer o 
levantamento do valor depositado, se considerá-lo integral, cessando, então, o 
objeto da demanda, pelo que deverá o juiz extinguir o processo (inciso III). 

Se o autor entender que o depósito foi insuficiente, poderá 
impugná-lo, indicando precisamente o valor que deveria ter sido depositado, 
surgindo daí ao locatário a faculdade de complementar, em dez dias contados 
dessa manifestação, o depósito, aceitando a impugnação do autor (inciso III). 

Todavia, se o inquilino deixar de completar o depósito, 
desconsiderando a impugnação do autor, prosseguirá o feito pela diferença, 
possibilitando-se ao locador levantar a parte incontroversa do pedido (inciso 
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IV). Nesta hipótese, deverão ser depositados os alugueis que forem vencendo 
até a sentença, cuja parte incontroversa também poderá ser levantada pelo 
autor (inciso V). 

À propósito, cite-se o referido dispositivo legal, verbis:

[...]
Com efeito, o inciso II do referido dispositivo legal preservou a 

antiga tradição inquilinária de assegurar ao locatário a faculdade de evitar a 
rescisão do contrato, emendando a mora. Referida pretensão, consoante já 
assinalado, poderá ser manifestada expressamente no prazo de resposta, 
acarretando o reconhecimento da procedência do pedido, já que não oferecida 
qualquer resistência pelo inquilino, e conseqüente extinção do processo sem 
julgamento do mérito.

Ao contrário, se desejar, poderá o inquilino oferecer contestação no 
prazo de resposta, opondo-se resistência à ação de despejo. Daí porque tais 
procedimentos revelam-se, a princípio, antagônicos, ou seja, ou o inquilino 
opta por apresentar a contestação, resistindo a pretensão do autor, ou opta 
por requerer o depósito dos valores discriminados na inicial, evitando-se a 
procedência do pedido de desalijo. 

E, na hipótese sub examine, utilizando-se da faculdade prevista no 
dispositivo em análise, optou o locatário por apresentar contestação, 
alegando excessividade dos valores cobrados, rechaçando a possibilidade de 
purgar a mora.

Com efeito, inexiste previsão legal que imponha ao inquilino a 
purgação parcial da mora na hipótese em que, ao apresentar contestação, 
alegue a cobrança a maior do débito pleiteado. 

Na realidade, a interpretação sistemática do artigo 62 revela que os 
incisos IV e V regulam a hipótese em que, optando o locatário pela emenda da 
mora e havendo discordância entre o valor depositado e aquele que o locador 
reputa devido, a ação prosseguirá quanto a essa diferença, possibilitando-se o 
levantamento da quantia incontroversa. 

Daí porque, é de se reconhecer que a Nova Lei do Inquilinato não 
impõe ao inquilino o dever de purgar parcialmente a mora na hipótese em 
apresentada a contestação ." (REsp 290.473/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. 
VICENTE LEAL, DJ de 15/10/2001; sem grifos no original.)

No mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

"CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE. 
PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO DO PEDIDO. LOCATÁRIO. PURGAÇÃO 
DA MORA. DEPÓSITO COMPLEMENTAR. INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO. 
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ART. 401 E 402, I, DO CPC. 
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.

I - Não há violação do artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, 
quando o e. Tribunal a quo aprecia e decide fundamentadamente a questão 
que lhe é submetida.

II - Descabe intimação para complementar o depósito de emenda da 
mora se o locatário, regularmente citado, contesta o pedido, negando a 
existência do débito.

III - Não padece de ilegalidade a decisão do juiz que indefere a 
produção de prova exclusivamente testemunhal ao constatar que o valor do 
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contrato de locação excede o décuplo do valor do salário mínimo. (art. 130 c/c 
401, CPC) 

IV - É admissível a prova testemunhal, qualquer que seja o valor do 
contrato, quando houver começo de prova escrita, reputando-se tal o 
documento emanado da parte contra quem se pretende utilizá-lo como prova 
(art. 402, I, CPC). Alterar a conclusão do julgado que se fundamenta na 
inexistência de início de prova material, demandaria o reexame do acervo 
fático-probatório, providência incompatível com a instância especial. (Súmula 
7/STJ) Recurso especial conhecido em parte, e, nesta parte, desprovido." 
(REsp 725.914/MS, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 
05/06/2006.)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. 
EMENDATIO MORAE. FACULDADE DO LOCATÁRIO. NÃO 
OBRIGATORIEDADE. RESPOSTA. CONTESTAÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO.

1. 'Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e 
acessórios da locação, o locatário poderá evitar a rescisão da locação 
requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do 
débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial 
(...)' (artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91).

2. O artigo 62, inciso II, da Lei do Inquilinato trata de hipótese em 
que o locatário não resiste à pretensão do locador, reconhecendo, assim, a 
dívida, buscando evitar, contudo, o desfazimento do vínculo contratual.

3. Havendo, contudo, oposição à pretensão deduzida em juízo, não se 
há de exigir do locatário, a toda evidência, que proceda, sob pena de lhe 
sancionar com a procedência do pedido de despejo, em conformidade com o 
artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91. Afinal, não está o locatário obrigado a 
purgar a mora, podendo, como pode, resistir à pretensão autoral, oferecendo 
resposta.

4. O parágrafo único do artigo 62 da Lei do Inquilinato evidencia o 
caráter facultativo da emendatio morae, evitando, por outro lado, sobretudo, o 
abuso na utilização da prerrogativa legal, na medida em que a inadmite "se o 
locatário já houver utilizado essa faculdade por duas vezes nos doze meses 
imediatamente anteriores à propositura da ação." 

5. Recurso não conhecido." (REsp 287.845/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. 
HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 25/02/2002.)

"LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 
PAGAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – CUMULAÇÃO COM A 
CONTESTAÇÃO.

1. EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, NÃO 
SE ADMITE A CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA 
COM CONTESTAÇÃO.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (REsp 73.667/SP, 6.ª 
Turma, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO, DJ de 22/06/1998.)

Não se pode perder de vista que, no caso ora examinado, a defesa apresentada 

pela locatária, ora Recorrente, defendeu a tese de que a quantia cobrada pelo Autor da 
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presente ação de despejo mostrava-se excessiva, o que, a toda evidência, reforça a tese de 

antagonismo entre a apresentação simultânea de contestação e purgação da mora.

Ante o exposto CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para, 

cassando o acórdão dos embargos infringentes, restabelecer o acórdão que deu provimento ao 

recurso de apelação.

É como voto.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2004/0014682-2 REsp 625832 / SP

Números Origem:  130097  200001443666  530440

PAUTA: 13/10/2009 JULGADO: 15/10/2009

Relatora
Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : RICARDO FOOD SHOP COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONSERVAS LTDA
ADVOGADO : DANTAS BATISTA JOTA
RECORRIDO : BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S/A E OUTROS
ADVOGADO : WANDER DE PAULA ROCHA JUNIOR E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Locação de Imóvel

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento,  nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima e Jorge Mussi votaram com a Sra. Ministra 
Relatora. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Napoleão Nunes Maia Filho. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi.

 Brasília, 15  de outubro  de 2009

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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