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Quanto ao fato da desocupação ter sido efetivada através de 

acordo, não libera o destino atribuído ao imóvel quando solicitado ao autor. 

Confiando na boa-fé do locador de necessitar da casa para uso próprio, o 

demandante desde logo procurou devolvê-lo, para depois se surpreender com 

o desvio da finalidade declarada. 

A evidência de insinceridade do pedido dispensa outras 

considerações, bastando a objetiva fundamentação da sentença recorrida para 

levar a convicção e a certeza do julgamento de procedência da ação 

indenizatória. 

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 

É o voto. 

 

 

O DES. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI (Revisor) -  De acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE (DES. VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS - De 

acordo. 

 

Decisor(a) de 1º Grau: Nilton Luis Elsenbruch Filomena. 
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VOTO 

 
DES. MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS (RELATOR) – A exculpação 

apresentada pelo apelante não convence e não justifica de nenhuma maneira 

a insinceridade do pedido de retomada do imóvel locado ao autor. 

O demandado, ao solicitar a casa locada, alegando necessidade 

para uso próprio, porque notificado para desocupar o imóvel em que residia, 

teve a oportunidade de permanecer por mais tempo na casa alugada, não 

concedendo, entretanto, o mesmo benefício ao demandante, que deixou o 

imóvel no prazo convencionado em juízo. 

Não havendo mais interesse na ocupação da casa locada ao 

autor, vendeu-a adquirindo outro imóvel em três Coroas, onde já residia antes 

da retomada. 

Tal procedimento denota, sem dúvida, que o pedido do locador foi 

insincero, já que nenhum motivo de força maior ou de fato superveniente que 

obrigasse o demandado não mais residir no imóvel retomado foi alegado para 

a não ocupação da casa. 

A atividade profissional do apelante e sua vida social na cidade 

de Três Coroas são fatos previsíveis, já existentes por ocasião do pedido de 

retomada. Tinha pleno conhecimento das modificações que ocorreriam em sua 

vida familiar e profissional com a transferência de residência para a cidade de 

Estância Velha, localidade do imóvel retomado. 

Assim, frágeis, para não dizer inconsistentes, são os motivos 

suscitados para afastar a insinceridade do pedido que se percebe na hipótese. 

Como bem apanhou o douto julgador singular, a venda do imóvel 

retomado certamente canalizaria recursos para o imóvel inacabado que o 

apelante adquiriu em Três Coroas. 
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Porto Alegre, 28 de agosto de 2002. 

 
 
 

DES. MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS, 
Relator. 

 

RELATÓRIO 

 
DES. MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS (RELATOR) – JOÃO ELOI HENZEL 

apela da sentença que julgou procedente a ação indenizatória contra ele 

movida por ERANI MACHADO VARGAS, condenando o réu ao pagamento de 

doze meses de aluguel, devidamente atualizado, como multa prevista no art. 

44 da Lei do Inquilinato, bem como ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da multa, sendo suspensa 

sua exigibilidade face ao benefício da assistência judiciária gratuita. 

Em suas razões (fls. 80/84), afirma o apelante que notificou o 

autor para a desocupação do imóvel, uma vez que pretendia residir lá. Alega 

que somente não foi morar com sua família, no imóvel, por fato superviniente, 

o qual o levou a vender o bem e a comprar, com os frutos da venda, um 

apartamento para que sua familia pudesse fixar residência. Requer o 

provimento do apelo, com a improcedência da ação. 

Sob o pálio da assistência judiciária gratuita e acompanhado de 

contra-razões (fls. 90/91), pela manutenção da decisão hostilizada, vieram os 

autos a este Tribunal. 

É o relatório. 
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LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MULTA. PEDIDO 
INSINCERO Á RETOMADA DO IMÓVEL LOCADO. 
Solicitado o imóvel residencial para uso próprio e não 
sendo este ocupado pelo retomante, mas vendido a 
terceiro, está configurada a insinceridade do pedido. 
Não comprovado força maior ou fato superveniente a 
exonerar o locador das responsabilidades advindas da 
destinação atribuída ao imóvel, cabível a aplicação da 
multa estabelecida no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 
8.245/91.  
Recurso improvido. 
 
 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 
 

N° 70002290286 
 

ESTÂNCIA VELHA 
 

JOAO ELOI HENZEL APELANTE 

ERANI MACHADO DE VARGAS APELADO(A) 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Quinta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao recurso. 

Custas, na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Desembargadores VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS, Presidente, e 

LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI. 

 

 


