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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE  CONTRATO. 
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE 
CLÁUSULAS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  SENTENÇA 
MANTIDA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE.  ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

- Restando comprovada a propriedade do imóvel sob litígio, e 
que o contrato de arrendamento se encerrou em 24 de outubro 
de 2000, tendo em vista que, a partir de então, não houve o 
adimplemento de suas respectivas cláusulas por parte do ora 
apelante, impõe-se seja julgada procedente a demanda, a fim 
de que seja declarada a rescisão da avença e determinada a 
reintegração  dos  herdeiros  da  falecida  Maria  José  Rangel 
Travassos na posse do imóvel.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação interposta  pelo  Espólio  de  Luiz  Ribeiro 
Limeira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
Dr. Inácio Jário Queiroz de Albuquerque, nos autos da ação de rescisão de contrato 
particular de arrendamento por inadimplência c/c reintegração de posse promovida 
pelos herdeiros de Maria José Rangel Travassos em seu desfavor.

Na  sentença,  considerou  o  Magistrado  a  quo  inexistirem 
dúvidas de que os herdeiros da falecida Maria José Rangel Travassos são os titulares 
da propriedade objeto  do litígio,  e  que eram possuidores  do lote  de  terreno,  em 
relação ao qual restou fartamente comprovado o esbulho, nos termos do art. 927 do 



CPC. Diante disso, declarou a rescisão do contrato particular de arrendamento de fls. 
14/15 e determinou fossem os herdeiros de Maria José Rangel Travassos reintegrados 
na posse do lote de terreno nº 255, da quadra 03, situado na Av. 02 de Fevereiro, 
Bairro do Rangel, nesta Capital.

Inconformado,  alega  o  apelante,  em  suas  razões, 
preliminarmente,  ter havido cerceamento do direito de defesa, eis que, no dia da 
realização da audiência de conciliação, ficou agendado que as partes diligenciariam 
juntamente  com  o  Oficial  de  Justiça  para  conjuntamente  identificarem  a  real 
localização do imóvel sob litígio, não tendo, contudo, sido intimado para a respectiva 
inspeção.

Sustenta que, em observância aos princípios do contraditório e 
ampla defesa, o Juízo a quo deveria ter determinado a realização de novas diligências, 
haja vista inexistirem provas da real localização do imóvel,  pois o lote de terreno 
indicado como sendo o lote em litígio é, na verdade, parte do imóvel adquirido pelo 
de  cujus,  há mais  de 40 (quarenta)  anos,  conforme escritura pública  de compra e 
venda (fl. 36).

Assevera ser necessária instrução mais aprofundada, devendo, 
entre outras provas, ser colhido o depoimento pessoal dos réus.

Quanto ao mérito, destaca inexistir nos autos prova de que os 
apelados são os legítimos proprietários do lote de terreno em litígio,  eis que não 
juntaram  identificação  do  terreno  no  cadastro  de  imóveis  da  Prefeitura  de  João 
Pessoa  ou  qualquer  outro  documento  que  comprove  que  eles  são  os  legítimos 
possuidores do imóvel, tanto que os recorridos informam que o lote de terreno em 
questão localiza-se dentro de área adquirida há mais de 40 (quarenta) anos pelo Sr. 
Luiz Ribeiro Limeira (documento de fl. 36).

Argumenta que, em uma rápida pesquisa na Prefeitura de João 
Pessoa, pode-se comprovar que o imóvel supostamente arrendado está encravado no 
imóvel  de propriedade do espólio de Luiz Ribeiro Limeira,  inscrito  na Prefeitura 
Municipal  de  João  Pessoa  sob  o  nº  009927-9,  localização  cartográfica  nº 
27.068.0266.0000.000 e localização cartográfica anterior nº 06.003.0190.0000.000.

Aduz que, “se existia algum lote de terreno arrendado pelo de  
cujus, certamente o mesmo não está sob a responsabilidade do seu espólio, e muito 
menos, é o identificado pelo Sr. Oficial de Justiça na certidão de fls. 38-V, pois citada 
área faz  parte  do imóvel  adquirido pelo  de  cujus  há mais  de 40 (quarenta)  anos, 
conforme delimitações contidas na Prefeitura de João Pessoa/PB”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja 
anulada a sentença, com o prosseguimento regular da ação, ou, em caso contrário, 
para que se julgue improcedente a demanda, ante a ausência de comprovação da 
posse por parte dos herdeiros da apelada e em razão da ausência de informação 



acerca da localização do lote de terreno sob litígio.

Contrarrazões  às  fls.  79/82,  no  sentido do desprovimento do 
recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. DECIDO.

Consoante relatado, buscam os autores, ora apelados, a rescisão 
de contrato de arrendamento de imóvel firmado com o de cujus Luiz Ribeiro Limeira, 
representado por seu espólio, bem como a reintegração na respectiva posse.

No  tocante  à  preliminar  arguida,  entendo  que  não  merece 
prosperar.

Com efeito,  pela  decisão de fl.  37,  restou determinado que a 
realização de inspeção para identificação do imóvel objeto de reintegração de posse 
ocorresse na presença de ambas as partes, sendo que o demandado, ora apelante, não 
foi intimado para tanto.

Ocorre  que,  tendo  o  ora  recorrente  se  insurgido  contra  a 
realização da inspeção feita na sua ausência, o Juízo indeferiu o pedido de realização 
de nova diligência (fl. 42 verso), não tendo sido interposto qualquer recurso contra 
essa decisão.

Assim,  diante  da  inércia  da  parte  em  recorrer  no  momento 
oportuno, ocorreu o fenômeno da preclusão, razão pela qual não há que se falar em 
cerceamento de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
eis que a parte se conformou com a decisão do Juízo, pois, devidamente intimada, 
nada fez, deixando transcorrer in albis o prazo para recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre o apelante.

A propósito, diversamente do que afirma nas razões recursais, a 
propriedade  do  imóvel  objeto  de  reintegração  restou  devidamente  demonstrada 
pelos documentos de fls. 14/16, não havendo qualquer documento que comprove a 
alegação,  trazida  apenas  quando da  interposição  da  presente  apelação,  de  que  o 
imóvel supostamente arrendado está encravado no imóvel de propriedade do espólio 
de Luiz Ribeiro Limeira,  inscrito na Prefeitura Municipal de João Pessoa sob o nº 
009927-9,  localização cartográfica  nº  27.068.0266.0000.000 e localização cartográfica 
anterior nº 06.003.0190.0000.000, nem tampouco a alegação no sentido de que, “se 
existia algum lote de terreno arrendado pelo de cujus, certamente o mesmo não está 



sob a responsabilidade do seu espólio, e muito menos, é o identificado pelo Sr. Oficial 
de Justiça na certidão de fls. 38-V, pois citada área faz parte do imóvel adquirido pelo 
de cujus há mais de 40 (quarenta) anos, conforme delimitações contidas na Prefeitura 
de João Pessoa/PB”.

A propósito,  o argumento supracitado não merece sequer ser 
conhecido,  eis  que,  ao  contestar,  o  ora  apelante  nada  disse  a  respeito,  tendo  se 
limitado  a  afirmar  que  “o  suposto  arrendamento  chegou  a  termo  desde  24  de 
outubro  de  2000,  conforme  cláusula  I,  fixada  na  Escritura  Particular  de 
Arrendamento,  não  estando  o  espólio  de  Luiz  Ribeiro  no  exercício  da  posse  do 
aludido bem” (fl. 26).

Assim,  restando  comprovada  a  propriedade  do  imóvel  sob 
litígio,  e que o contrato de arrendamento se encerrou em 24 de outubro de 2000, 
tendo em vista que, a partir de então, não houve o adimplemento de suas respectivas 
cláusulas por parte do ora apelante, impõe-se seja julgada procedente a demanda, a 
fim de que seja declarada a rescisão da avença e determinada a reintegração dos 
herdeiros da falecida Maria José Rangel Travassos na posse do imóvel, como, aliás, 
bem considerou o Magistrado a quo.

Por  fim,  não é  demais  registrar  que o imóvel  vendido ao  de  
cujus  Luiz Ribeiro Limeira, localizado na Rua 02 de Fevereiro esquina com a Rua 
Osvaldo Lemos, Setor 6 – Quadra 3 – Lote 190, é totalmente distinto do discutido nos 
presentes autos, o qual se localizada na Quadra 3 – Lote 255.

Diante  do  exposto,  e  com fulcro  no art.  557,  caput,  do  CPC, 
rejeito  a  preliminar  arguida  e  nego  seguimento  ao  recurso,  haja  vista  ser 
manifestamente improcedente, mantendo, por conseguinte, a r. sentença guerreada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado


