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APELAÇÃO  CÍVEL.   AÇÃO  DE  DESPEJO.  LOCAÇÃO 
VERBAL.  PRORROGAÇÃO  POR  PRAZO 
INDETERMINADO.  PEDIDO  DE  DESPEJO  COM 
FUNDAMENTO NO ART. 47 INCISO III, C/C O INCISO V 
DA  LEI  N.  8245/91.  USO  RESIDENCIAL  DE 
DESCENDENTE. PROCEDÊNCIA  DO  PLEITO. 
DESPROVIMENTO. 

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com 
prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a 
locação  prorroga-se  automaticamente,  por  prazo 
indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: 

omissis

III  -  se  for  pedido  para  uso  próprio,  de  seu  cônjuge  ou 
companheiro,  ou  para  uso  residencial  de  ascendente  ou 
descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou 
companheiro, de imóvel residencial próprio; 
V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco 
anos. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
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referenciados. 

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível ajuizada  por Cícero  Matias  de 
Souza contra sentença de fls. 49/50 que, nos autos da Ação de Despejo intentada 
por José Arimateia Clementino de Araújo, julgou procedente o pedido exordial, 
determinando o despejo do promovido do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Irresignado,  o  recorrente  sustenta,  em  razões  recursais, 
fls.52/57, que o fundamento da notificação para embasar a sua saída do imóvel foi 
o art. 9º, inciso III e 13º, § 2º da Lei n. 8245/91, os quais cuidam de desfazimento do 
aluguel por falta de pagamento ou em caso de cessão da locação. Afirma, neste 
particular,  que  cumpriu  com  o  contrato  de  locação  durante  13  anos,  e  que  o 
apelado pretende colocar o imóvel  à venda,  o  que acarretaria o  seu direito de 
preferência. Diante disso, requer o provimento do apelo a fim de obter a reforma 
da decisão atacada. 

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  60/63,requerendo  o 
desprovimento do apelo. 

A Procuradoria de Justiça lançou parecer, fls. 7374, opinando 
pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam os autos que  José Arimateia Clementino de Araújo 
ajuizou Ação de Despejo em desfavor de Cícero Matias de Souza  com fundamento 
no art. 46 § 2º e incisos III e V do art. 47 da Lei n. 8245/91, com o objetivo de obter a 
retomada do imóvel para uso residencial de descendente. 

O magistrado singular julgou procedente o pedido deduzido 
na inicial, determinando o despejo do locatário, no prazo de 15 (quinze) dias.   

Pois bem. 
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Compulsando detidamente os autos, extraio que o contrato 
de locação verbal, acordado  no ano de 1998, para uso residencial, que se tornou 
por  prazo  indeterminado,  diante  de  sucessivas  prorrogações,  apresenta-se 
incontroverso entre as partes. 

Neste  cenário,  verifico  que  ao  locador  não  mais  interessa 
manter  o  referido  contrato,  uma  vez  que  pretende  obter  o  imóvel  para  uso 
residencial de descendente e, diante da recusa do locatário em desocupar o bem, 
intentou Ação de Despejo buscando reaver o referido imóvel.   

Em  que  pese  as  argumentações  do  recorrente,  o  pedido 
formulado pelo autor da demanda encontra amparo na Lei Locatícia. Vejamos. 

Art.  47.  Quando  ajustada  verbalmente  ou  por  escrito  e  como  prazo 
inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se 
automaticamente,  por  prazo  indeterminado,  somente  podendo  ser 
retomado o imóvel: 

III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou 
para uso residencial  de ascendente ou descendente que não disponha, 
assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio.

A esse respeito, a seguinte jurisprudência: 

AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR 
PRAZO INDETERMINADO. Notificação do locatário para desocupação 
do  imóvel, para  uso de  descendente (filha). Exigências legais satisfeitas. 
Sentença  de  procedência  mantida.  Recurso  não  provido.  Relator(a): 
Nestor Duarte 9199118-86.2009.8.26.0000 Apelação / Locação de Imóvel. 
Data do julgamento: 27/01/2014. TJSP.  

Provado o término do prazo contratual, o autor demonstrou 
desinteresse na continuidade do vínculo contratual, notificando o locatário para a 
retomada do imóvel locado, fls. 05, nos termos do art. 47 da Lei de Locação. 

E, encontrando amparo legal no art. 47, III, da Lei n. 8.245/91, 
a retomada do imóvel de propriedade do autor para uso por descendente que não 
disponha de outro imóvel residencial,  correta a  sentença que decretou a rescisão 
do contrato de locação firmado ente as partes, e consequentemente o despejo do 
imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, incompatível, portanto, com o pleito 
de permanência no bem até o trânsito em julgado da sentença combatida. 

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
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RECURSO APELATÓRIO, mantendo incólume a sentença de 1º grau.   

É como voto. 

Presidiu a sessão a Exma Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  .  Participaram do julgamento,  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José Aurélio da 
Cruz. 

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014. 

 Gabinete no TJ/PB, em 20 de agosto de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010720-19.2011.815.0011 4


	Tribunal de Justiça da Paraíba

