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SENTENÇA 

Processo Digital nº: 1097800-70.2021.8.26.0100 

Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Locação de Imóvel 

Requerente: Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos 

Requerido: ----------------------------------------- e outro 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Duran Depieri 

Vistos. 

GESSICA KAYANE ROCHA DE VASCONCELOS ajuizou a  

presente demanda contra ----------------- e ------------------------------------. 

Afirma que firmou contrato de locação de imóvel com os réus,  

efetivando caução correspondente a 03 alugueres, sendo que, no curso da avença, 

foi transferida por seu empregador para o Rio de Janeiro, comunicando os réus a 

respeito e devolvendo-lhes as chaves, de modo que aquele valor não pode ser 

retido a título de multa, fazendo jus a restituição, que requer. 

Juntou documentos (fls. 17/64). 

 Citados,  os  réus  apresentaram  contestação,  arguindo,  

preliminarmente, litispendência. 

No mérito, aduzem a aplicabilidade da multa, uma vez que a autora  

continua residindo nesta cidade. 

Documentos as fls. 90/147. 

A autora não apresentou réplica, embora intimada para tanto. 

É o relatório. 

Decido. 
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A preliminar de litispendência deve ser afastada. 

Isso porque não há demonstração de que o outro processo  

relacionado ao tema tenha sido distribuído anteriormente a este. 

Ao contrário, ao que consta da contestação, primeiro houve a  

distribuição destes autos e, somente após, foi proposta nova demanda idêntica no 

foro regional de Pinheiros. É o que se afere, inclusive, do documento de fls. 92/93. 

Este, pois, é o processo anterior, de modo que o outro feito deve ser  

extinto por litispendência, o que deve ser postulado pelos réus nos autos em 

questão. 

Rejeito, por tal razão, a preliminar arguida. 

Quanto ao mérito, o pedido é improcedente. 

Não há controvérsia quanto a locação e resilição antes do prazo  

mínimo contratado. 

A situação levantada pela autora não a isenta do pagamento da  

multa por resilição antecipada. 

Depreende-se do documento de fls. 25 que houve a contratação de  

serviços artísticos, relacionado a projeto audiovisual, sem a existência de qualquer 

vínculo de subordinação. 

O período estimado de prestação dos serviços de atriz, por sua vez,  

era de cerca de dois meses, conforme documento de fls. 26. 

Não consta dos autos qualquer exigência de mudança, ou  

necessidade de alteração da residência, em caráter permanente, para os serviços 

em questão. 

Ao contrário, houve uma proposta de mercado que, por ser  

econômica e profissionalmente interessante a autora, foi aceita por ela, para a 

prestação do serviço por período determinado e curto de tempo. 
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Ora, aceitando a proposta em questão, cabe a autora arcar com as  

consequências da ruptura contratual que pretende, uma vez que esta medida não 

se mostra necessária a prestação dos serviços, inclusive porque estes não 

possuem caráter definitivo. 

A própria autora, ademais, declarou no curso do processo que  

mantém endereço nesta cidade (fls. 68), declaração com data posterior ao próprio 

termo inicial dos serviços, indicado as fls. 26. 

Enfim, não se vislumbra obrigatoriedade de mudança em virtude de  

subordinação, além de sequer ter comprovado a efetiva mudança de cidade, em 

caráter definitivo ou por tempo indeterminado, mostrando-se inaplicável o disposto 

no art. 4º, parágrafo único, da Lei 8245/91, de modo que a improcedência do pleito 

se mostra medida de rigor. 

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado, com  

fundamento no art. 487, I, do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de  

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, tendo em 

vista sua menor complexidade, além do curto tempo de tramitação. P.R.I.C. 

São Paulo, 08 de junho de 2022. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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