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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO Nº  2013368-63.2014.815.0000  – Campina
Grande
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida 
AGRAVANTE : Nilce de Medeiros Nóbrega
ADVOGADO(S) : Alexei Ramos de Amorim e Célio Gonçalves Vieira
AGRAVADO : João Bosco Barbosa da Silva
ADVOGADO(S) : Luiz Bruno Veloso Lucena

AGRAVO DE INSTRUMENTO  –  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE NULIDADE  CONTRATUAL C/C  DESOCUPAÇÃO  DE
IMÓVEL  –  REQUERIDA  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA
PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OU SUSPENDÊ-
LO E DETERMINAR  A DESOCUPAÇÃO  IMEDIATA  DO
BEM –  INDEFERIMENTO –  EXAURIMENTO DO OBJETO
DA AÇÃO  E  AUSÊNCIA DE  PERICULUM  IN  MORA –
IRRESIGNAÇÃO  –  IMPROCEDÊNCIA  –
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Ao requerer a tutela antecipada na ação originária, a autora
(ora agravante) pleiteou, alternativamente, a declaração de
nulidade  do  contrato  ou  sua  suspensão,  com  a
desocupação do imóvel e a interrupção do pagamento dos
aluguéis. 

Impossível  declarar  nulo  o  contrato,  em  sede  de
antecipação de tutela,  sob pena de exaurimento do próprio
objeto da ação  e perigo de irreversibilidade do provimento
antecipado, situação vedada no § 2º do art. 273 do CPC.

A mera alegação acerca da irrisoriedade e defasagem do
valor mensal pago a título de aluguel,  desacompanhada de
quaisquer documentos comprobatórios do afirmado, não é
suficiente para  configuração do “periculum in mora” apto a
ensejar a desocupação liminar de imóvel. Ademais, mesmo
se comprovado  o  arrazoado,  a  concessão  de  tal  medida
subordina-se aos requisitos exigidos na Lei 8.245/1991.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Nilce  de
Medeiros Nóbrega, inconformada com a decisão proferida nos autos da Ação
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Desocupação de Imóvel, proposta pela
agravante  em face de João Bosco Barbosa Silva,  na qual o MM. Juiz  de
Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande indeferiu o pedido de
tutela antecipada.

Aduz, a agravante, ter ajuizado a ação supracitada a fim de obter
a  declaração  de  nulidade  dos  contratos  de  locação  celebrados  entre  seu
falecido irmão, Nival Andrade Medeiros, e o ora agravado, pois aquele, desde o
falecimento dos seus genitores, havia tomado para si, sem consentimento das
demais herdeiras, a posse do imóvel em questão, locando-o para terceiros.

Afirma  ter  envidado  várias  tentativas  para  retomar  a
posse/administração do bem imóvel, inclusive com o ajuizamento de diversas
ações perante o Judiciário, no entanto, o seu extinto irmão nunca respeitou a
divisão judicial  e  o  condomínio  do  bem,  do qual  são proprietários  os  nove
herdeiros por força de sentença transitada em julgado. Sustenta ter o Sr. Nival,
sem o consentimento  das suas irmãs, celebrado contratos de locação com
valores  muito  abaixo  dos  praticados  no  mercado  e sem  partilhar  os
rendimentos dos aluguéis.

Assevera  ser  nulo  de  pleno  direito  o  contrato  de  locação
celebrado  entre  o  agravado  e  seu  falecido  irmão,  dada  a  ausência  de
consentimento dos demais proprietários  para sua celebração e, assim sendo,
“se  fazia  necessária a  concessão  de  tutela  antecipada  nos  autos  do  feito
principal,  a  fim  de  que  fosse  determinada,  desde  o  início,  a  imediata
desocupação do imóvel locado […]” (fl. 04).

Acrescenta ter o Juízo a quo, após a contestação e impugnação,
indeferido o pedido de tutela antecipada,  sob os fundamentos de tencionar o
agravante a própria tutela final de mérito e da ausência do perigo da demora,
decisão ora atacada no presente Agravo de Instrumento.

Alega  merecer  reforma  a  decisão  proferida  pelo  Juiz  primevo
fundamentada,  dentre  outros, nos seguintes  argumentos:  1)  inexistência  de
supressão do devido processo legal, dada a previsão do art. 273 do CPC;  2)
presença do periculum in mora, pois a não concessão da antecipação de tutela
para desocupação do imóvel  acarretaria a  continuação de sua ocupação de
forma ilícita  e  arbitrária,  dada  a  nulidade  do  contrato  de  locação,  aliada  a
defasagem do valor  do  aluguel,  causando o enriquecimento  sem causa do
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agravado; 3) o recebimento dos aluguéis pelas demais irmãs, somente iniciado
após o falecimento do Sr. Nival, não implica a convalidação de contrato nulo,
visto ser ilógica a permanência do agravado no imóvel durante a discussão
judicial sem a devida contraprestação; 4) nulidade do contrato por não revestir
a forma prescrita em lei e preterir solenidade imprescindível, já que firmado por
apenas  um  herdeiro,  sem  a  anuência  dos  demais  condôminos,  o  que
impossibilita sua convalidação.

Pugna  pela  atribuição  de  efeito  suspensivo,  a  fim  de  se
determinar a imediata desocupação do imóvel e, no mérito, pelo provimento do
Agravo de Instrumento.

Indeferido  o  pedido  de  atribuição  de  efeito  suspensivo  (fls.
175/177).

Informações do Juízo de origem às fls. 182/183.

Intimado,  o  agravado  não  apresentou  contrarrazões,  conforme
certidão de fl. 184.

Instada a se pronunciar,  a Procuradoria de Justiça opinou  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito (fls. 187/189).

É o relatório.

VOTO

A irresignação recursal ora em análise merece ser desprovida.

In casu, pretende  a agravante a reforma da decisão de 1º. grau
que indeferiu o pedido de  antecipação de tutela,  com amparo nos seguintes
fundamentos:

[...]
No presente caso concreto, o autor tenciona por intermédio
de concessão de tutela antecipada a própria tutela final de
mérito, ou seja, o objeto imediato da ação, que vem a ser a
declaração de nulidade do contrato de locação firmado entre
as partes, de modo que, em antecipando o pleito autoral nos
moldes pretendidos pelo autor, sem a devida e necessária
instrução  processual,  estar-se-ia  suprimindo  etapas/atos
imprescindíveis  na  garantia  do  devido  processo  legal,
instituto  jurídico  esse  alçado  a  condição  de  garante
constitucional. Da mesma forma, mutatis mutandi, ocorrendo
com  a  concessão  do  pleito  alternativo  de  suspensão  do
contrato,  posto  que  a  sua  suspensão  não  implicará,  por
lógico, na imediata desocupação do imóvel como pretendido
pela autora em sua exordial.
Por  outro  lado,  não  obstante  a  documentação  até  então
colacionada aos autos indicarem a existência,  a priori,  do
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requisito fumus boni juris em prol do autor, não observo, nos
elementos constantes no caderno processual a ocorrência
do requisito periculum in mora, mesmo porque o Promovido
vem,  regularmente,  adimplindo  com  os  alugueis
convencionados,  inclusive  com  aquiescência  da  parte
autora, consoante se infere do seu próprio relato constante à
fl. 16 dos autos e os documentos inclusos às fls. 116/130.
Em sendo assim, não observando nos autos a existência de
dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação,  requisito  esse
indispensável a concessão da tutela antecipada pretendida
pela  promovente,  bem  como  constatando  que  o  objeto
imediato da ação exaurir-se-á com uma eventual concessão
da tutela, nos moldes requeridos pela autora, INDEFIRO O
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
[...]

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, postulando
a reforma do referido  decisum, a fim de ser determinada, em antecipação de
tutela,  a imediata desocupação do imóvel em questão, sob o argumento da
existência de periculum in mora, porquanto o trâmite da ação principal poderia
durar  por  vários anos,  período no qual  o agravado continuaria instalado no
imóvel mediante contrato de locação nulo, pagando aluguel mensal irrisório.

In  casu,  a  discussão  verte-se  em  torno  da  possibilidade  de
desocupação imediata de imóvel, a ser determinada em antecipação de tutela,
enquanto se discute a nulidade do seu contrato de locação. 

As  hipóteses  ensejadoras  da  concessão  de  antecipação  dos
efeitos da tutela de mérito foram delineadas pelo legislador pátrio no artigo 273
do CPC, o qual reza:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar,
total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela  pretendida  no
pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova  inequívoca,  se
convença da verossimilhança da alegação e: 
I  - haja  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de  difícil
reparação; ou 
II  - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu. 

Vislumbra-se, no dispositivo acima, duas situações nas quais se
poderá conceder o referido provimento antecipatório. Em ambas, exige-se o
convencimento do julgador acerca da verossimilhança do alegado, mediante
prova inequívoca e, simultaneamente, a configuração do periculum in mora ou
a  caracterização  do  abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto  propósito
protelatório do réu. 

No caso vertente, o Juiz de primeiro grau, entendendo inexistente
dano irreparável ou de difícil reparação e vislumbrando o exaurimento do objeto
imediato  da  ação  em  decorrência  da  concessão  da  tutela  antecipada  nos
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moldes requeridos pela autora (ora agravante), indeferiu tal pleito.

Tal decisão não merece reparos. Explico.

Ao  requerer  a  tutela  antecipada  na  ação  originária,  a  ora
agravante pleiteou, alternativamente, a declaração de nulidade do contrato ou
sua suspensão, com a desocupação do imóvel e a interrupção do pagamento
dos aluguéis (fl. 39).

No que toca ao pedido de declaração de nulidade contratual em
sede  de  antecipação  de  tutela,  comungo  com  o  entendimento  do  douto
magistrado  de  primeiro  grau,  no  sentido  de  que  tal  concessão  causaria  o
exaurimento  do  próprio  objeto  da  ação  e,  ademais,  configuraria  perigo  de
irreversibilidade do provimento antecipado, situação vedada no § 2º do art. 273
do  CPC.  Neste  sentido é  a  lição de Nelson  Nery Júnior  e  Rosa Maria  de
Andrade Nery, in verbis:

O sistema não  admite o adiantamento, por meio de tutela
antecipada,  da  própria  providência  desconstitutiva
(constitutiva  negativa),  pois  isso  pode  implicar  perigo  de
irreversibilidade da medida ou de seus efeitos.  A proibição
dessa circunstância está expressa na lei (CPC 273  § 2.º).
Exemplos  típicos  dessa proibição de concessão de tutela
antecipada são: a) ação de divórcio;  b) ação de nulidade
ou anulatória de contrato ou de relação jurídica; c) ação
de nulidade ou de anulação de deliberação assemblear.  Há
perigo  de  irreversibilidade  –  a  lei  não  exige  a
irreversibilidade  em si  mesma para  que  esteja  proibida  a
concessão da tutela antecipada, mas tão somente o perigo
de irreversibilidade  –, por isso é proibido o deferimento da
medida  que  (se  fosse  possível)  “anula”  provisoriamente
deliberação assemblear, decreta provisoriamente o divórcio
do casal, “nulifica” provisoriamente negócio jurídico simulado
etc.1 (grifei)

Em relação ao pleito de imediata desocupação do imóvel, apesar
de a documentação acostada pela agravante indicar a verossimilhança de suas
alegações quanto  à realização de locação sem  o consentimento dos demais
proprietários,  o que afrontaria o disposto nos artigos 1314,  parágrafo único,
1324  e 166, IV e V,  do Código Civil,  não vislumbro a ocorrência do requisito
periculum in mora, apto a ensejar a antecipação de tutela requerida, porquanto
apesar de afirmar que o valor mensal do aluguel pago pelo agravado é irrisório
e  defasado,  não  há,  nos  presentes  autos,  quaisquer  documentos  que
corroborem  tal  alegação.  Ademais,  mesmo  se  comprovado  o  arrazoado,  a
concessão  de  tal  medida  subordina-se aos  requisitos  exigidos  na  Lei
8.245/1991. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado:

1NERY JÚNIOR,  Nelson;  NERY;  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  processo  civil  comentado  e  legislação
extravagante. 13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 634.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE EXTINÇÃO DA
RELAÇÃO CONTRATUAL LOCATÍCIA C/C DESPEJO PARA
USO PRÓPRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR  SUSCITADA  NAS  CONTRARRAZÕES.
DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA E
JURÍDICA  DAS  RAZÕES  POSTAS  NA  DECISÃO
OBJURGADA.  MÉRITO.  DESPEJO  IMEDIATO.
IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO § 1º, DO ART. 59,
DA  LEI  Nº  8.245/91.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO.
- Tendo sido enfrentadas as razões observadas na decisão
recorrida, não há que se falar em irregularidade formal, por
inobservância ao princípio da dialeticidade.
- Não havendo previsão legal de nulidade contratual no
rol taxativo do § 1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/91, para
concessão de liminar de despejo, em casos de locação
de  prédios  urbanos,  resta  inviável,  neste  momento,  a
desocupação imediata  do imóvel  pela  parte  agravada,
mantendo-se  a  decisão  recorrida,  em  todos  os  seus
termos.2 (grifei)

Firme em tais considerações,  nego provimento ao Agravo de
Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o
Exmº. Des. José Ricardo Porto. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/08

2TJPB; Agravo de Instrumento nº  2009674-86.2014.815.0000;  Rel.  Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho;
Órgão Julgador (4ª Câmara Especializada Cível); DJe, 03/03/2015.
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