
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0004616-90.2009.815.0751
Origem : 4ª Vara da Comarca de Bayeux
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : VCR V Ribeiro Construtora Ltda
Advogada : Maria da Penha Gonçalves dos Santos
Apelante : Agnaldo Feliz do Nascimento
Defensor : Acrísio Alves de Almeida
Apelados : Os mesmos

APELAÇÕES. AÇÃO  ORDINÁRIA DE  RESCISÃO
CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE USUFRUTO.
PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA.  DESCABIMENTO.  COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS  DE  SUA REALIZAÇÃO.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PACTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DESCRITOS  NO  ART.  104,  DO  CÓDIGO  CIVIL.
INSTRUMENTO  JURÍDICO  VÁLIDO.
INADIMPLÊNCIA DO  COMPRADOR.  RESCISÃO
CONTRATUAL.  PROCEDÊNCIA  EM  PRIMEIRO
GRAU. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELO
PERÍODO  EM  QUE  ESTEVE  NA  POSSE  DO
IMÓVEL.  POSSIBILIDADE.  SENTENÇA.
DECRETAÇÃO  DA PERDA DAS  BENFEITORIAS
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EM  FAVOR  DA  CONTRATANTE.  NOVO
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E
DANOS  NÃO  COMPROVADOS.  MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS
APELOS. 

-  Nos  termos  do  art.  475,  do  Código  Civil,
comprovado o inadimplemento do comprador, julga-
se procedente o pedido de resolução de contrato. 

- Regularizadas as pendências cartorárias existentes
sobre o imóvel à época da realização do contrato de
compra  e  venda  antes  do  ajuizamento  da  ação
judicial ajuizada, tal fato não serve para justificar o
inadimplemento e/ou a suspensão do pagamento das
parcelas mensais contratadas pelo comprador. 

- Decretada na sentença a perda das benfeitorias pelo
comprador do imóvel, objeto do contrato de compra
e  venda  rescindido,  não  há  que  se  falar  em
possibilidade de condenação em verba indenizatória
devida  em  razão  do  tempo  em  que  o  comprador
ficou na posse do imóvel, sob pena de se configurar
enriquecimento  sem  causa  à  empresa  e  dupla
condenação ao réu.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover os recursos.
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VRC - V Ribeiro Construtora Ltda e  Agnaldo Feliz
do Nascimento interpuseram RECURSOS APELATÓRIOS, às fls. 107/113 e 115/116,
respectivamente,  insurgindo-se  contra  pontos  sentenciais  que  lhes  foram
desfavoráveis  proferidos na presente  Ação de Rescisão Contratual c/c  pedido de
cobrança  de  usufruto  de  imóvel ajuizado  pela  primeira  apelante  em  face  do
segundo, cujo dispositivo restou assim redigido:

(...)  julgo procedente, em parte, o pleito e faço com
base no art. 269, I,  do CPC c/c art. 472 do CC para
decretar  por  sentença  a  rescisão  do  contrato  de
compra e venda formulado pelas partes, bem assim,
determinar  a  devolução  do  imóvel  à  autora  nas
mesmas condições da aquisição.
Após o trânsito em julgado, a imissão de posse fica
condicionada  à  comprovação  da  devolução  e/ou
depósito em prol do demandado, da quantia de 20%
(vinte  por  cento)  do  valor  recebido  (parágrafo
primeiro da cláusula quarta do contrato),  corrigido
monetariamente.
Sem custas e honorários.

Em suas razões, a VRC - V Ribeiro Construtora Ltda
pugna pela reforma da decisão acima transcrita, sustentando a possibilidade de ser o
réu condenado a  indenizá-la  pelo  tempo que  usou o  imóvel,  conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

Agnaldo Feliz do Nascimento, por  sua vez,  alega,
em sede de preliminar, a carência da ação, em razão da inexistência de uma prévia
notificação válida. No mérito, repete os argumentos apresentados em sua peça de
defesa,  aduzindo,  em  síntese,  que  o  decisum  a  quo  merece  reparo,  haja  vista  os
terrenos  vendidos  pela  empresa  apelante  não  estarem  regularizados,  ou  seja,
registrados junto ao cartório competente, motivo pelo qual a recorrente deixou de
pagar  o  restante  das  parcelas  devidas,  fundamentando  os  seus  argumentos  nas
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disposições da Lei nº 6.766/79. Verbera,  ainda, que o Ministério Público Estadual,
através de sua Curadoria do Consumidor, propôs Ação Civil Pública, tombada sob o
nº 075.2005.002.262-5, cuja tutela foi deferida em seu favor, autorizando a suspensão
do  pagamento  das  parcelas  avençadas  pelos  contratantes.  Ao  final,  pugnou pelo
provimento ao apelo, para ser julgado improcedente o pedido inicial. 

Devidamente  intimados,  ambos  os  recorrentes
interpuseram  contrarrazões,  as  quais  foram  acostadas,  respectivamente,  às  fls.
129/133 e 135/139.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra.  Vanina
Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,  fls.  146/148,  opinou  apenas  pela  rejeição  da
preliminar, abstendo-se de se pronunciar no mérito.

É o RELATÓRIO.
 

VOTO

Imperioso se faz,  a priori, a análise da preliminar de
carência  de  ação,  “em  virtude  da  inexistência  de  uma  prévia  notificação  válida,
visando constituir  em  mora  o  promitente  comprador”,  fL.  119,  arguida  pelo
promovido, ora recorrente, Agnaldo Feliz do Nascimento.

Sem  delongas,  não  merece  guarida  a  prefacial
suscitada, pois, analisando o processo, comprova-se, claramente, às fls. 11/16, a sua
realização.

Ademais,  a  inadimplência,  em  momento  algum,  é
negada pelo demandado, o qual não purgou, pelos meios próprios, eventual mora,
não havendo, assim, o que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito,
como requer o apelante.
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Por tais razões, rejeito a preliminar aventada. 

Adentrando na análise  meritória,  cumpre ressaltar,
de logo, ser incontroversa a existência de ajuste contratual firmado entre os litigantes
para compra e venda de lote de terreno localizado no Loteamento Recanto Feliz. 

De  igual  forma,  incontestável,  por  ter  sido
confessadamente assumido pelo réu, que este deixou de pagar parte das prestações
assumidas,  sob  o  argumento  de  que  o  loteamento  posto  à  venda  pela  empresa
promovente não teria registro no cartório competente,  fato este que, a meu ver, ao
contrário do alegado pelo promovido, não tem o condão de anular o negócio jurídico
entre eles firmado, haja vista o contrato, fls. 08/10, atender ao disposto no art. 104, do
Código Civil Brasileiro.

Como se vê, o instrumento contratual firmado entre a
autora e o réu, fls. 08/10, reveste-se de validade jurídica, porquanto ter sido pactuado
entre pessoas capazes, com objeto lícito (terreno) e forma prescrita e não defesa em
lei (contrato de compra e venda), não havendo, portanto, que se falar em contrato
nulo como pretende o segundo apelante. 

Na hipótese  em testilha,  o  réu não colacionou fato
que pudesse desconstituir,  modificar ou impedir o direito da parte autora de ver
rescindido o contrato com ele firmado, em razão de sua inadimplência, haja vista não
ter  comprovado  o  pagamento  das  demais  prestações  mensais  assumidas,  não
servindo, assim, a sua alegação de que o bem imóvel, objeto do contrato, pendia de
regularização  perante  os  órgãos  competentes  para  justificar  a  suspensão  do
pagamento dessas.

Ademais, conforme se extrai do documento acostado
às fls. 54/59, a decisão judicial proferida em favor do Ministério Público Estadual,
determinou  que  a  empresa  ré  se  abstivesse  de  receber  as  prestações,  porém,
consignou  expressamente  que  o  valor  das  parcelas  assumidas  pelos  eventuais
compradores fosse depositado em juízo, o que afasta a pretensão do réu em justificar
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a suspensão do pagamento em virtude da referida decisão judicial.

Registre-se, inclusive, que, se interesse houvesse por
parte do promovido em ainda adquirir os imóveis, impedimento algum haveria, pois
o referido loteamento já se encontra regularizado junto aos órgãos competentes, fl.
67. 

Destarte,  a  pretensão  de  rescisão  contratual  da
empresa encontra arrimo nos termos do art. 475, do Código Civil Brasileiro, o qual
dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato,
se  não  preferir  exigir-lhe  o  cumprimento,  cabendo,  em  qualquer  dos  casos,
indenização por perdas e danos”.

No entanto, improcede o pedido de indenização pelo
uso do imóvel pelo réu, posto que não comprovado pela empresa autora as perdas e
danos alegados, não se podendo, neste caso, presumi-los. 

Ademais, a sentença consignou, e com isso há de se
concordar,  que,  em  favor  da  empresa  apelante  houve  a  perda  das  benfeitorias
porventura realizadas, fl. 105,  e que, tais valores já serviam para lhe recompensar
pelo período no qual a posse do imóvel esteve em favor do promovido/2º apelante,
incidindo-se num verdadeiro  bis in idem  a pretensão de indenização pleiteada pela
empresa autora/1ª apelante.

 
Em caso  semelhante,  a  Quarta  Câmara  Cível  desta

Corte de Justiça, em acórdão da minha relatoria, já decidiu: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C COBRANÇA DE USUFRUTO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
CONTRATO  NULO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  DESCRITOS  NO
ART.  104,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  INSTRUMENTO
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JURÍDICO  VÁLIDO.  INADIMPLÊNCIA  DA
COMPRADORA.  RESCISÃO  CONTRATUAL
PROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO  EM
INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE ESTEVE
NA  POSSE  DO  IMÓVEL.  POSSIBILIDADE.
SENTENÇA.  DECRETAÇÃO  DA  PERDA  DAS
PRESTAÇÕES  PAGAS  EM  FAVOR  DA
CONTRATANTE.  NOVA  INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PERDAS  E  DANOS  NÃO
COMPROVADOS.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. 
- Nos termos do art. 475, do Código Civil Brasileiro,
comprovado o inadimplemento do comprador, julga-
se procedente o pedido de resolução de contrato. 
- Regularizadas as pendências cartorárias existentes
sobre o imóvel à época da realização do contrato de
compra  e  venda,  antes  do  ajuizamento  da  ação
judicial,  tal  fato  não  serve  para  justificar  o
inadimplemento e/ou a suspensão do pagamento das
parcelas mensais contratadas pelo comprador. 
-  Decretada na sentença a perda das parcelas pelo
comprador do imóvel, objeto do contrato de compra
e  venda  rescindido,  não  há  que  se  falar  em
possibilidade  de  condenação  em  verba
indenizatória devida, em razão do tempo em que o
comprador ficou na posse do imóvel, sob pena de
se configurar enriquecimento sem causa à empresa
e  dupla  condenação  ao  réu (TJPB  -  AC  nº
075.2009.002074-6/001 - Órgão (4ª CAMARA CIVEL)
-  Relator  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho - J. em 06/08/2013) - destaquei.

Diante das considerações acima transcritas, não há o
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que se falar em possibilidade de reformar a sentença para condenar o promovido ao
pagamento de verba indenizatória,  a  título de aluguel  e/ou uso do imóvel,  como
pretende a empresa apelante. 

Assim sendo, deve ser mantida a decisão recorrida,
em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
CARÊNCIA DE AÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
APELATÓRIOS. 

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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