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“[...] São casas simples 

Com cadeiras na calçada 

E na fachada, escrito em 

cima 

Que é um lar 

Pela varanda, flores 

tristes 

E baldias 

Como a alegria que não 

tem 

Onde encostar [...]”. 

(Vinicius de Moraes) 
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RESUMO 

 

A presente monografia tem como objetivo analisar se o Estado, por meio de políticas 

públicas, poderá instituir um seguro de fiança locatícia para imóvel residencial 

urbano, com taxas módicas, capaz de atender famílias com renda de quatro salários 

mínimos. O conjunto de pessoas de uma unidade familiar, que detêm renda base 

quatro salários mínimos, atingiram um degrau de estabilidade financeira familiar, 

porém quando necessita alugar um imóvel, passa pelo constrangimento em função 

da dificuldade de apresentar um fiador de suporte, por não possuírem uma reserva 

financeira para caução ou título de capitalização, quanto menos pagar um seguro-

fiança acima de 20% do valor do aluguel. A modalidade do seguro-fiança aqui 

proposto visa atender famílias que, na soma dos rendimentos entre os moradores da 

habitação, atingem o montante da renda com base em quatro salários mínimos. É 

necessário entender que, dentro desta faixa salarial estará compreendido 

aproximadamente 10% da população brasileira, entre as quais, aquelas que 

necessitam alugar um imóvel para morar. (IBGE, 2015). A renda familiar brasileira 

compreendida por 66% dos brasileiros na base da pirâmide é de um a três salários 

mínimos, isto é, não estariam contemplados nesta modalidade de garantia locatícia,  

porém, sujeitos a outras ações governamentais como, por exemplo, o aluguel social. 

Foi estipulada para efeito de cálculo meramente ilustrativo, uma taxa módica de 5% 

sobre o valor das despesas com a locação, pois, entendido que, com a retirada da 

margem de lucro, a isenção de impostos e uma gestão transparente dos recursos 

alocados, entendem-se possível à viabilidade da proposta. A proposta do estudo não 

visa resolver o problema habitacional no Brasil, mas, propõe sim, a partir de um 

nicho populacional, que o Estado possa implantar um seguro-fiança com taxas 

módicas capaz de ser honrado pelo locatário. O presente trabalho foi desenvolvido 

por intermédio de pesquisa bibliográfica sobre o histórico da habitação brasileira, as 

medidas efetivas para aplicação da função social da propriedade, as controvérsias 

em razão das garantias locatícias e do bem de família, somados aos direitos sociais 

em especial ao direito à moradia digna. 

 

Palavras-chave: Princípio Constitucional. Direito à moradia. Políticas Públicas. Lei do 

Inquilinato. Seguro de fiança locatícia.  
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1 INTRODUÇÃO  

A presente monografia tem como objetivo analisar se por intermédio do 

Estado, por meio de políticas públicas, é possível criar um seguro de fiança locatícia 

para imóvel residencial urbano, com taxas módicas, capaz de atender famílias com 

renda de quatro salários mínimo.  

O assunto abordado no presente trabalho irá tratar das garantias locatícias, 

elas são o grande entrave no processo locatício, o seguro-fiança é a modalidade que 

melhor atenderia se acessível com taxas reduzidas. 

O tema em questão refere-se ao seguro de fiança locatícia de prédios 

urbanos, aprovado pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - Resolução CNSP 

nº 014 em 27 de setembro de 1979, inserida na Lei 8.245/91, intitulada Lei do 

Inquilinato, art. 37, inciso lll. (SUSEP, 2002). 

O seguro de fiança locatícia comercializado no Brasil tem como 

característica a praticidade, uma vez que substitui a exigência dos tradicionais 

fiadores e avalistas ou a prestação de caução, nos contratos de locação. 

As normas de contratação e condições gerais de apólice, as características 

gerais dos contratos de seguro de fiança locatícia estão regulamentadas pela 

Resolução CNSP nº 202, de 2008, através da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP). Trata-se de uma autarquia da Administração Pública Indireta, 

responsável pela autorização, controle e fiscalização do mercado de seguros, 

previdência complementar aberta, capitalização e resseguros no Brasil. (SUSEP, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cau%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
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2 CONCEITO 

 

O artigo 757 do código civil define o contrato do seguro: pelo contrato de 

seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou coisa, contra riscos 

predeterminados. 

O art. 2036 do código de 2002, ressalva expressamente que ‖a locação de 

prédio urbano que esteja sujeita à lei especial, por esta continua a ser regida‖.  

O seguro-fiança está previsto como uma das modalidades de garantias 

estabelecidas numerus clausus no artigo 37, inciso III, da Lei 8.245/91. 

Conforme nos ensina Sílvio de Salvo Venosa (2015, p. 7) ―a locação de 

imóveis constitui um dos temas mais importantes do direito contemporâneo‖.  

Neste sentido, acrescentando aos argumentos: 

 

Como a questão relaciona-se intimamente com a moradia, a propriedade e 
o trabalho, sua regulamentação jurídica apresenta as mesmas vicissitudes 
desses três grandes problemas da sociedade atual. Como corolário das 

pressões sociais, o legislador deste século, mormente após a Segunda 
Grande Guerra, tende inelutavelmente proteger o locatário em detrimento 
dos direitos de propriedade. Conclusão sumária se faz no sentido de que a 

grande população, em principio, não tem acesso à propriedade da casa 
própria. (VENOSA, 2015, p.7). 
 

Complementando o raciocínio relata Sérgio Luiz dos Santos - Presidente do 

SECOVI/SC – que a Lei do Inquilinato 8.245/91, reformada pela Lei 12.112/2009 e 

com atualização pela Lei 12.744/2012, ―proporcionou equilíbrio das relações entre as 

partes do contrato de locação contribuindo para a celeridade dos conflitos locatícios, 

principalmente no que diz respeito às ações de despejos dos inadimplentes.‖ 

(SANTOS, 2015). 

 A maioria das alterações sancionadas nas citadas leis, espelham 

adequações à jurisprudência decorrente das atividades dos tribunais pátrios frente 

às locações de imóveis urbanos. 

O seguro-fiança ―é contrato de seguro pelo qual o afiançado, mediante um 

prêmio, tem o direito de ver paga sua eventual inadimplência em face do contrato de 

locação, durante o prazo contratado para o seguro. Porém, o aspecto importante diz 

respeito à sub-rogação que se faz à seguradora, concedendo o direito de cobrar o 

afiançado os valores indenizados ao locador‖. (SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1246). 
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Neste sentido a sub-rogação ocorre: 

 

Pelo pagamento da indenização, cujo recibo de quitação valerá como 
instrumento de cessão, a Seguradora ficará, de pleno direito, sub-rogada 
em todos os direitos e ações que ao Segurado competirem contra o 

Garantido ou terceiros, circunstância essa que deverá constar,  
expressamente, do recibo de quitação. O Segurado não poderá praticar 
qualquer ato que venha a prejudicar este direito. Inclusive fazer qualquer  

acordo ou transação sem a prévia anuência da Seguradora. (BMP 
PARIBAS CARDIF, 2017 p. 26). 
 

 

2.1 ASPECTO HISTÓRICO 

 

Francisco Salvador Veríssimo relara que, ―a primeira impressão dos 

portugueses, em abril de 1500, ao avistar o litoral brasileiro, foi a de terem chegado 

a um local idílico para a expansão da cultura lusitana. Com essas qualidades 

ressaltadas, o português foi uma espécie de coordenador, orientador e 

homogeneizador da moradia na terra de santa cruz. Com o índio, aprende que 

cozinhar nos trópicos é uma tarefa a ser feita do lado de fora; numa varanda ou num 

puxado ao lado de fora‖. (VERÍSSIMO, 1999, p. 5). 

As transformações sociais decorrentes da Abolição da Escravatura e da 

Proclamação da República também influenciaram no modo de morar.  

Neste sentido ensina Francisco Salvador Veríssimo: 

 

Há uma aceleração no processo de urbanização que implica um 
adensamento demográfico, decorrente do loteamento de grandes 
propriedades, muitas agora inviáveis por falta momentânea de mão de obra 

barata. Surgem cortiços conhecidos como ―cabeça de porco‖, casa de 
cômodos, as primeiras favelas e vilas operárias para abrigar a camada mais  
pobre da população. (VERISSIMO, 1999, p. 24). 

 

No mesmo sentido comprova Luiz Claudio Romanelli, 

 

O problema da habitação começou a ser sentido pelo Estado no final do 

Império, em decorrência das crescentes manifestações abolicionistas, até a 
sua devida concretização. Ocorre que na época da escravidão existiam 
abrigos coletivos e, com a abolição, os escravos passaram a procurar uma 

habitação própria individual nas vilas e cidades, aumentando assim a 
população destas. Em decorrência também da Abolição, por não haver mais  
o tráfico de escravos, passou-se a investir na lavoura cafeeira, a qual 

influenciou no aumento populacional das cidades. (ROMANELLI, 2007, p.  
38). 
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Após a segunda metade do século XIX, com a Revolução Francesa, surge a 

declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e a moradia que, até 

então se restringia à esfera privada, tornou-se uma das preocupações do Estado. 

Os Estados foram incumbidos, com a Declaração, de se submeterem à 

máxima dos direitos fundamentais, que visavam concretizar a liberdade, a igualdade 

e a fraternidade. (ROMANELLI, 2007, p. 39). 

Reforça no mesmo sentido Francisco Salvador Veríssimo: 

 

O século XX vai assistir algumas mudanças nas formas de morar. Nas 

primeiras décadas, como evolução natural dos cortiços, surgem as vilas,  
que na linguagem popular, são as casas semelhantes ou assobradadas, em 
torno de área comum, com acesso por estreita servidão, produto de outro 

retalhamento de propriedades maiores, aqui a vila vai abrigar a classe 
média, que primeiro aluga suas casas, com a remota esperança de um dia 
comprá-las. Todavia, até a década de 30 a interferência estatal no âmbito 

habitacional foi mínima, limitando-se tão-somente à medida de cunho 
sanitarista, objetivando diminuir as más condições de higiene das moradias 
dos trabalhadores; note-se que o problema da moradia surgiu, ressalte-se 

inicialmente, como um problema de saúde pública. (VERISSIMO, 1999, p.  
32). 
 

Durante a ditadura militar, foi criado o Banco nacional de Habitação (BNH), o 

qual tinha como função realizar operações de crédito e gerir o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), por intermédio dos bancos privados e/ou públicos e 

agentes promotores, como as companhias habitacionais e as companhias de água e 

esgoto. (ROMANELLI, 2007, p. 40). 

Posteriormente ao BNH, tem-se a criação do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo para aumentar a captação de recursos originários da 

poupança privada. O objetivo do governo era proporcionar atendimento prioritário à 

população de baixa renda, financiando habitações e implantando infraestrutura 

urbana. (ROMANELLI, 2007, p. 42). 

Segundo Clarice Farian de Lemos, (2015, p.14) ―os municípios do entorno 

de Curitiba/PR formaram-se basicamente a partir de colônias rurais de imigrantes, 

localizadas no que hoje são, muitas vezes, os centros urbanos desses municípios‖.  

 
Na década de 1970, ocorreram os primeiros vestígios de metropolização,  

com a consolidação desses povoados distantes e isolados da mancha 
urbana de Curitiba, e as ocupações das áreas rurais limítrofes à capital. 
Com o tempo, esse processo ampliou-se e fez com que as áreas ante 

rurais, fossem gradativamente urbanizadas, em especial pela ação dos 
empreendedores imobiliários, que produziram lotes precários, isto é, sem 
infraestrutura urbana básica. (LEMOS, 2015. p.14). 



12 
 

 
 

Acerca do assunto Clarice Farian de Lemos nos ensina: 

 
Esse processo contribuiu para o aumento da população pobre nos 

municípios vizinhos, localizadas nas periferias distantes, sem infraestrutura 
e sem emprego. Alguns municípios da Região Metropolitana de Curitiba são 
chamados de ‗dormitórios‘, pelas características sócioespaciais da 

população e porque não têm dinâmica econômica estruturada. A partir da 
década de 1990, os espaços informais expandiram e intensificaram -se com 
a comercialização de imóveis nas favelas e o crescimento dos loteamentos 

clandestinos. (LEMOS, 2015. p.15). 
 

As tentativas de construção de um marco regulatório no âmbito federal para 

a política urbana datam desde as propostas de lei de desenvolvimento urbano nos 

anos 70, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, através da qual, pela 

primeira vez na história, inclui-se um capítulo específico (art. 182 e 183 da CRFB) 

para a política urbana com a previsão de uma série de instrumentos para a garantia, 

em cada município, da defesa da função social da propriedade e da democratização 

urbana. (ROMANELLI, 2007, p. 42). 

Silvio de Salvo Venosa (2015, p. 6) nos explica que, ―a situação difíci l do 

mercado imobiliário na época da edição da intitulada Lei do Inquilinato Lei 8.245/91, 

a difícil relação entre locatários e locadores, a problemática da moradia em gera, 

estavam a reclamar profunda reestruturação na legislação locacional‖. 

Neste sentido nos ensina que: 
 
De um lado se mostrava grande o desestímulo à construção de novos 
imóveis destinados a locação, tantas as mordaças impostas aos 
proprietários, enaltecendo aparentemente direitos dos inquilinos. De outro 

lado era aflitiva a situação de quem necessitava de imóvel para alugar,  
principalmente para moradia, tendo em vista o desequilíbrio de preços de 
locação ocasionados principalmente pela revogada Lei 6.649/79, pois de há 

muito já era anacrônica, dando uma proteção ao inquilino mais aparente do 
que real. (VENOSA, 2015, p. 6). 

 

Silvio Iglesias Nunes de Souza constata que: 

 

Com a política atual, o governo federal optou pela liberdade de mercado,  
criando na ideia do neopopulismo o crescimento econômico através de nova 

injeção das construções, lastreadas em financiamentos e supostas 
reduções de juros e politicas novas de programas como ―Minha Casa,  
Minha Vida‖, em que revelam graves problemas de construção a baixo 

custo e qualidade insatisfatória à população como: construções em valas  
que inundam com as chuvas; imóveis que com apenas dois anos 
apresentam rachaduras e perda total construídos com dinheiro público e 

financiamentos que, embora de baixo custo à população, ainda representam 
três vezes o real valor desses empreendimentos. (SOUZA, 2005, p. 51). 
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2.2 DEFIT HABITACIONAL 

 

Déficit, derivado do latim deficit, vocabulário latino tirado do verbo deficere 

(faltar,falhar), déficit habitacional, é uma expressão que se refere à quantidade 

de cidadãos sem moradia adequada em uma determinada região. (SILVA, 2016, P., 

p. 430). 

Na coluna de Luciano Máximo, do Valor Econômico do dia 01/03/2017, ―o 

gasto excessivo com aluguel em tempos de recessão somado ao encolhimento do 

setor de construção civil e do programa Minha Casa, Minha Vida nos últimos dois 

anos deve fazer avançar o déficit habitacional no país‖.  

Dados preliminares da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mais 

recente, de 2015, apontam ―crescimento anual de cerca de 30 % dos lares afetados 

pelo alto comprometimento da renda com pagamento do aluguel. No total 3,8 

milhões de moradias têm esse problema, dado que agrava o déficit habitacional‖. 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2017). 

Além disso, entre 2013 e 2015 houve redução de quase 400 mil unidades na 

produção de novos domicílios, após mais de cinco anos de avanço.  

―Para especialistas, essa dinâmica, que continuará em 2017, tem o poder de 

reverter a estabilidade dos últimos anos do déficit habitacional, que girou em torno 

de 5,5 milhões a 6 milhões de moradias‖. (MÁXIMO, 2017). 

Conforme explica Luciano Máximo: 

 

O ônus excessivo com aluguel é o componente com maior peso no cálculo do 

déficit habitacional brasileiro. Ele é caracterizado por famílias que 

comprometem mais de 30% da renda para pagar o aluguel. Habitação 

precária, coabitação familiar e adensamento excessivo são os outros itens 

que compõem a metodologia de cálculo do indicador - de 2011 para cá, eles  

apresentam estabilidade, falta coordenação entre prefeituras, governos 

estaduais e União na condução das políticas públicas com foco no perfil  

mais afetado pelo déficit habitacional. "Resta pensar a política habitacional 

de forma conjunta com a questão urbana, com governos agindo em parceria 

na oferta de moradia e infraestrutura, regularização fundiária, em programas 

de locação social e no desenvolvimento de planos direto res de modo a ter 

uma política abrangente‖. (MÁXIMO, 2017). 

 

Confirmando as informações anteriores apresentadas: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moradia
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Segundo a E-CONSTRUMARKET, por Nathalia Lopes, ―o déficit  

habitacional brasileiro atingiu a marca de 7,7 milhões de domicílios, o 
terceiro pior índice da história‖, segundo um estudo realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) a pedido do Sindicato da Construção do 

Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). Os dados foram coletados em 
Pesquisas Nacionais da Amostra Domiciliar (PNAD) do Instituto Brasi leiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE) e se referem ao ano de 2015. ―O 

resultado foi apresentado no Encontro Nacional da Indústria da Construção 
(Enic), em Brasília‖. (LOPES, N., 2017). 

 

Segundo o estudo, entre os anos de 2009 e 2015 o déficit geral aume ntou 

5,9%. Os componentes que registraram maior alta foram a habitação precária 

(cresceu 9,2% de 2014 a 2015) e o alto gasto com aluguel, que aumentou 6,4% no 

mesmo período. (LOPES, N., 2017). 

 

2.3 FUNÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE 

Segundo Luiz Claudio Romanelli (2007, p. 46), ―a função social da 

propriedade foi amplamente discutida desde a Idade Média, tendo ganhado 

contornos mais nítidos a partir do Estado Liberal‖. ―O exercício individual da 

propriedade, combinado com o seu caráter absoluto, foi adotado como valor 

fundamental pelo sistema originário do processo da Revolução Francesa visando 

guardar direitos emergentes da classe burguesa‖. (ROMANELLI, 2007, p. 46). 

Embora amplamente discutida pelos teóricos iluministas, a função da 

propriedade também foi abordada pela Doutrina Social da Igreja, a partir da edição 

da Encíclica Rerum Novarum, de 1819, pelo Papa Leão XIII.  (ROMANELLI, 2007, p. 

47). 

Explicando em detalhes, Luiz Claudio Romanelli: 

 
A Encíclica Rerum Novarum procurou analisar questões como a dignidade 
do trabalho, as relações entre patrões e empregados, a exploração da mão -

de-obra de mulheres e crianças, aprofundamento das desigualdades sociais  
e a questão da propriedade, ponderando que ao Estado cabiam a defesa da 
propriedade particular e a promoção de uma distribuição mais equitativa dos 

bens e das terras. (ROMANELLI, 2007, p. 47). 

 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, tivemos inúmeras inovações, 

principalmente no que diz respeito ao direito de propriedade, sendo até mesmo 

denominada por Ulysses Guimarães,  Presidente da Assembléia Nacional 

Constituinte que a produziu, de ―a Constituição Cidadã‖. (ROMANELLI, 2007, p. 49). 
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Conforme relato do eminente professor Luiz Antonio Scavone Junior: 

 
O Código Civil de 2002, através do art. 1228 não define a propriedade, mas 

o proprietário, o que faz a partir da propriedade. Sendo assim, ―a 
propriedade nada mais é que o direito real de usar, fuir, dispor, e reivindicar 
a coisa sobre a qual recai, respeitando e exigindo que a propriedade atenda 

a sua função social, de acordo com o art. 5, inciso XXII, da Constituição da 
República Federativa do Brasil‖. (SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 6). 
 

Luiz Antonio Scavone Junior (2015, p. 9) ensina que, ―a propriedade é a 

base do nosso sistema, o que se afirma na medida em sua exploração assegura a 

sobrevivência da própria sociedade‖.  

O que a CRFB exige, respeitada a ordem econômica, que o direito de 

propriedade seja exercido nos limites do interesse econômico e social. (Art. 170, CF 

88). 

Descreve precisamente Luiz Carlos Romanelli: 

 
Um dos principais desafios que as cidades têm enfrentado é o controle do 

processo de expansão de desenvolvimento urbano. Problema este revelado 
particularmente agudo nas cidades que conheceram processos de 
crescente economia acelerada durante certo período, assistindo uma 
expansão demográfica e de negócios, sob um contexto de concentração de 

renda de um lado e grade parte da população de baixa renda do outro.  Este 
sistema acabou por incentivar a criação de áreas centrais ociosas e 
periferias superadensadas e precárias. O espraiamento dos pobres rumo às 

periferias provocou sobrecargas nos sistemas viários e de transporte 
público, requerendo infindáveis ampliações da rede de infraestrutura. Ante 
essa situação, foi criado o Estatuto da Cidade, o qual procurou 

regulamentar os instrumentos criados pela Constituição Federal para a 
adequação da propriedade urbana não edificada, subutilizada ou não 
utilizada, à função social pelo plano diretor de cada Município.  

(ROMANELLI, 2007, p. 86). 
 
 

Em seu art. 4 do Estatuto da Cidade Lei 10.257/2001, foi estabelecidos 

instrumentos gerais da política urbana, retomando as múltiplas projeções, 

necessidades e interesses do planejamento urbano. 

A primeira estruturação que o estatuto propõe para estes instrumentos é de 

―natureza sistêmica, eis que arrola uma multiplicidade de planos: nacionais, 

regionais, estaduais, planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas, microrregiões municipais, ordenação do território e desenvolvimento 

econômico e social‖. (ROMANELLI, 2007, p. 87). 

Conforme disposto no art. 4 do Estatuto da Cidade Lei 10.257/2001, uma 

divisão dos instrumentos conforme matéria: 
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Art. 4
o
 Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:  

 
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; 

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; 
III – planejamento municipal, em especial: 

a) plano diretor; 
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 
c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 
h) planos de desenvolvimento econômico e social;  
IV – institutos tributários e financeiros: 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros; 

V – institutos jurídicos e políticos: 
a) desapropriação; 
b) servidão administrativa; 

c) limitações administrativas; 
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 
e) instituição de unidades de conservação; 

f) instituição de zonas especiais de interesse social;  
g) concessão de direito real de uso; 
h) concessão de uso especial para fins de moradia; 

i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;  
j) usucapião especial de imóvel urbano; 
l) direito de superfície; 

m) direito de preempção; 
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;  
o) transferência do direito de construir; 

p) operações urbanas consorciadas; 
q) regularização fundiária; 
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos; 
s) referendo popular e plebiscito; 
t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária;      (Incluído 

pela Lei nº 11.977, de 2009) 
u) legitimação de posse.      (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 
VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto 

de vizinhança (EIV). 
§ 1

o 
Os instrumentos mencionados neste artigo regem -se pela legislação 

que lhes é própria, observado o disposto nesta Lei. 

§ 2
o 

Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com 
atuação específica nessa área, a concessão de direito real de uso de 

imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente. 
§ 3

o 
Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de 

recursos por parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle 

social, garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades 
da sociedade civil. 

 

Em seguida, nos arts. 5 a 7 do Estatuto da Cidade Lei 10.257/2001 preveem 

a possibilidade de parcelamento, edificação ou utilização compulsória do solo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm#art78
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urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado e, ainda, imposto predial com 

progressão de alíquota por ano, durante cinco anos, enquanto o solo não for 

utilizado de acordo com sua função social, mantendo-se a alíquota máxima fixada 

enquanto não houver essa destinação.   

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas públicas, (WU, 2014, p. 13) ocupam um lugar central no mundo 

dos gestores públicos, fornecendo-lhes potencialmente tanto a legitimidade quanto 

os recursos de que necessitam para executar suas tarefas em um alto nível de 

inteligência, sofisticação e competência. No entanto, o processo de políticas públicas 

é, em ocasiões, repleto de irracionalidade, inconsistências e falta de coordenação, 

que podem tornar-se grandes fontes de tensão e sofrimento para esses agentes.  

O depoimento de Sheila Holz explica que: 

 

No início do século XX, devido à rápida industrialização, as cidades atraíram 

grande parte da população, porém, inexistiam políticas habitacionais que 
impedissem a formação de áreas urbanas irregulares e ilegais. As áreas 
ocupadas ilegalmente são expressões diretas da ausência de polít icas de 

habitação social. As políticas habitacionais propostas foram, em sua 
maioria, ineficazes devido a diversos fatores políticos, sociais, econômicos e 
culturais. O resultado desse processo é que, atualmente, mais de 82% da 

população brasileira é urbana. O surgimento de políticas habitacionais  
realmente preocupadas em solucionar o alarmante problema é recente,  
tendo sido implementado na Constituição Federal de 1988, e regulamentado 

pelo Estatuto da Cidade (2001), que regula o uso da propriedade urbana em 
prol do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental, sendo um instrumento 
inovador na política habitacional e importante ferramenta de regularização 

fundiária. (HOLZ, 2008) 

 

Constata Xun Wu no Guia de Políticas Públicas (2014, p. 14) que, ―se os 

gestores públicos não estiverem familiarizados com a natureza e o funcionamento 

do processo de políticas, eles podem não ser capazes de elaborar estratégias 

eficazes para influenciar sua direção e garantir que resulte em um conjunto 

integrado de resultados‖.  

Corroborando com o conceito, Irene Kazumi Miura nos ensina: 

 

A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell: decisões e 
análises sobre política pública implicam, em linhas gerais, responder as  
questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. (Souza, 2006).  

Algumas críticas são feitas a essas abordagens que superestimam aspectos 
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racionais e procedimentais das políticas públicas, argumentam que elas  

ignoram a essência da política pública, isto é, o embate em torno de ideias e 
interesses. Além do que ao centrarem-se nos governos essas definições 
obscurecem o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões 

dos governos. (MIURA, 2015, p. 2). 
 

Conforme relata a professora Irene Kazami Miura (POLÍTICAS PÚBLICAS – 

2015, p. 2), ―de fato a Política Pública é um conceito abstrato, isso requer um 

esforço intelectual para conseguir torná-lo concreto, palpável. Podemos comparar a 

Política Pública à alma e para tomar forma, precisa de um corpo‖.  

Complementando o conceito: 

 
As políticas públicas tomam forma por meio de programas públicos,  
projetos, leis, campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações 
tecnológicas e organizacionais, subsídios governamentais, rotinas 

administrativas, decisões judiciais, coordenação em rede atores, gasto 
público direto, contratos com stakeholders dentre outros. (MIURA, 2015, p 
2). 

 
A implementação de políticas públicas é um processo dinâmico e não 

linear. Ela ocorre na fase do processo de políticas públicas em que as decisões 

de política pública se traduzem em ações. Analisar o contexto em que se está 

implementando uma política é importante para sua eficácia. (IPEA, 2015). 

 Neste sentido nos ensina Alessandra Gotti Bontempo: 

 

―Os direitos sociais previstos, ineditamente, no catálogo de direitos  
fundamentais, tem por objeto, em sua grande maioria, uma conduta positiva 
do Estado, consistente de uma prestação de natureza fática, pressupondo 

seja criada ou colocada à disposição a prestação que constitui seu objeto, já 
que o objetivam a realização da realidade material. Vale dizer, a 
implementação efetiva desses direitos depende da realização de politicas 

publicas‖. (BONTEMPO, 2005, p. 35). 

 

Outro exemplo é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – 

Resoluções da 2 Conferência Nacional das Cidades 2005, na qual a construção da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano está fundamentada no 

reconhecimento, pelo governo, de que a participação na elaboração e execução das 

políticas é direito dos cidadãos. (CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, 2005). 

Somando o conteúdo acima, citamos a:  

 

Implantação e o fortalecimento do processo de conferências e conselhos 
têm como princípios a participação e controle social, uma forma cont ínua de 
aproximar as ações dos governos à realidade da população. O decreto Nº 

5.790, de 25 de maio 2006 dispõe sobre a composição, estruturação,  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.790-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.790-2006?OpenDocument
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competências e funcionamento do Conselho das Cidades, órgão colegiado 

de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério 
das Cidades. (CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, 2005). 
 

Outra medida foi a Lei n o 11.124/2005 dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS), criou o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS) e instituiu o Conselho Gestor do FNHIS. Umas das 

diretrizes prevê o estabelecimento de mecanismos de quotas para idosos, 

deficientes e famílias chefiadas por mulheres, entre o grupo identificado como de 

menor renda. (FRANÇA, 2016) 

Neste sentido corrobora Luiz Claudio Romanelli: 

Não suficiente à falta de condições da população para a aquisição da casa 
própria, muitas atitudes tomadas pelo Poder Público ameaçam a 
sustentabilidade habitacional das cidades brasileiras. Isso porque a 

realidade tem demonstrado que, apesar de se contar atualmente com 
diversos instrumentos legais para a implantação de políticas habitacionais,  
as maiorias dos municípios tendem a burocratizar suas gestões. ( 

ROMANELLI, 2007, p. 97). 
 

O que se espera é que o Estado estabeleça metas para cumprir com 

efetividade o Princípio constitucional incluso no rol dos direitos sociais do art. 6º do 

direito à moradia, inserido através da emenda constitucional n. 26/2000 que ampliou 

o rol de direitos sociais e modificou a redação da Carta Magna. 
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3 DIREITOS SOCIAIS 

 

Não há dúvida que o direito à moradia, é um direito fundamental de forte 

conteúdo existencial, não se confundindo com direito à propriedade, já que se trata 

de direitos distintos. 

José Afonso da Silva nos esclarece que: 

 

Enquanto os direitos liberais tem por conteúdo a determinação do Estado de 
respeitar os limites da atividade privada, os direitos sociais, também 
conhecidos como novos direitos, tem por conteúdo uma prestação de 

serviço público, como o direito à educação e à seguridade social. Em outro 
sentido, os direitos sociais são aqueles que transcendem os direitos  
individuais, quais sejam os direitos públicos, os coletivos e os difusos.  

(SILVA, J., 2009, p. 487).  
 

Nos termos do art. 6 da nossa Carta Magna, na redação dada pelas ECs 

26/2000 e 64/2010 são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. (MARINONI, 2016, p. 

635). 

Pedro Lenza (2014, p 1181) enfatiza que, sem dúvida, os direitos sociais 

previstos no art. 6 caracterizam-se a ideia de constituição social e está materializada 

no Titulo lll da CRFB como conteúdo da ordem social.  

Ainda complementando o raciocínio anterior: 

 

Apesar dessa incorporação tardia ao texto, desde a promulgação da 

constituição o direito de moradia já estava amparado, pois, na dicção do art.  
23, IX, todos os entes federativos têm competência administrativa para 
promover programas de construção de moradias e melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. Não há dúvida de que o direito à 
moradia busca consagrar o direito à habitação digna e adequada, como 
podemos comprovar no inciso seguinte do art. 23, X, a qual estabelece ser 

atribuição de todos os entes federativos combaterem as causas da pobreza 
e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos. (LENZA, 2014, p.1184) 

 

Ensina-nos o professor José Afonso da silva,  

 

Ter como objetivo o bem-estar e a justiça sociais quer dizer que as relações 

econômicas e sociais do país, para gerarem o bem-estar, hão de propiciar 
trabalho e condição de vida, material, espiritual e intelectual, adequada ao 
trabalhador e sua família, e que a riqueza produzida no país, para gerar 
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justiça social, há de ser equanimemente distribuída. (SILVA, J., 2009, p.  

758). 

 

3.1 DIREITO A MORADIA 

 

O direito à moradia é direito de igualdade, ou seja, é direito social de acesso, 

entendido pelo simples fato de o indivíduo existir, tem natureza prestacional e sua 

aplicabilidade plena está condicionada à intervenção do Poder Público e à 

realização de políticas públicas que garantam não só a imediatividade desse direito, 

como também sua eficácia. (SOUZA, 2013, p. 29). 

O direito à moradia só foi expressamente incluído no rol dos direitos 

constitucionais como direito social fundamental em 14 de fevereiro de 2000, através 

da emenda constitucional n. 26/2000 que modificou a redação do art. 6º da CRFB 

fazendo esta inclusão. 

Diversos instrumentos internacionais tratam do direito à moradia, os pactos 

fizeram constar a proteção ao direito à moradia em seus conteúdos, os quais foram 

posteriormente ratificados pelo Estado Brasileiro, tais como a Convenção 

Internacional sobre Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre 

os Direitos da Criança e o Pacto de San José da Costa Rica. (SOUZA, 2013, p 55). 

Embora pendente da atuação do Estado para sua realização, a moradia 

figura no rol das necessidades básicas do ser humano. Para cada individuo 

desenvolver suas capacidades e até se integrar socialmente, é fundamental possuir 

morada. ―Por essa vinculação, é que se pode afirmar que a moradia é um direito 

fundamental, inerente ao ser humano, sendo inalienável, e irrenunciável, devendo 

ser assegurado pelo Estado, respeitando o princípio fundamental da pessoa 

humana‖. (RIOS, 2010, p. 49). 

 

3.2 BEM DE FAMÍLIA 

 

            Perante o Novo Código Civil o bem de família se acha disposto no 

âmbito do direito patrimonial da família, ou seja, no Livro que trata do Direito de 

Família (arts. 1.711 a 1.722). 

Depois de o assunto referente à inaplicabilidade da Lei do Bem de Família 

(Lei 8.009/1990) à fiança locatícia ter se pacificado na jurisprudência, surgiu em 
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razão da Emenda Constitucional 26/2000, nova discussão em torno da matéria. 

(SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1234). 

Segundo João Hora Neto, (2007) ―o instituto do bem de família foi adotado 

pelo Código Civil de 1916, Parte Geral, Livro dos bens, sob a modalidade apenas 

voluntária, não tendo havido aceitação pela população, mormente em razão das 

formalidades exigidas para a sua constituição, estando também previsto no Novo 

Código Civil, no Livro de Família, com pequenas alterações em relação ao Código 

de Bevilácqua, mas também sob a modalidade voluntária‖.  

Conforme nos ensina João Hora Neto: 

 
Com a edição da Lei 8.009/90, o Instituto do Bem de Família difundiu-se 
largamente, vez que o bem de família passou a ser legal, ou seja,  

prescindindo da interveniência do proprietário do imóvel, posto que ditado 
pelo Estado, que passou a excluir da penhora o imóvel residencial de 
qualquer brasileiro, rico ou pobre, em face de execuções de qualquer 

espécie, salvo algumas poucas exceções. O mercado de locação retraiu-se 
com o surgimento da Lei 8.009/90, razão pela qual o artigo 82 da Lei 
8.245/91 alterou o artigo 3º da Lei 8.009/90, acrescentando mais uma 

exceção à regra geral da impenhorabilidade, tornando assim penhorável o 
bem de família do fiador locatício, até então impenhorável. (HORA NETO, 
2007). 

 

 A partir daí a questão tornou-se controversa – tendo aumentado ainda mais 

com a promulgação da Emenda Constitucional nº 26/2000, vez que introduziu o 

direito à moradia no rol dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Carta Magna, 

resultando no aparecimento de duas correntes de pensamento: ― a primeira, que 

advoga a penhora do bem de família do fiador da locação e admite a recepção da 

Lei 8.009/90 pela Emenda Constitucional e, a segunda, que sustenta a tese da 

impenhorabilidade do bem de família do fiador locatício, em razão da não recepção 

da exceção do inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/90 pela emenda referida‖. 

(SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1234). 

Pelo entendimento que a Lei n. 8.009/90 que dispõe sobre a 

impenhorabilidade do bem de família, esta se encontra fundamentada no art. 6 da 

CRFB, entre as ressalvas da referida lei, ou seja, não proteção mesmo em se 

tratando do único bem imóvel, está à figura do fiador em contrato de aluguel (art. 3, 

VII).  

Isso porque, fortalecendo o entendimento, nos termos do direito de 

liberdade, ninguém e obrigado a ser fiador; mas, assumindo este encargo, terá de 

arcar com responsabilidades. 
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E nesse sentido:  

 
FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução.  

Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu 
imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta 
ao direito de moradia, previsto no art. 6º da CF. Constitucionalidade do art.  

3º, inc. VII, da Lei nº 8.009/90, com a redação da Lei nº 8.245/91. Recurso 
extraordinário desprovido. Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de 
família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3º, inc. VII, da Lei nº 

8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei nº 8.245, de 15 de 
outubro de 1991, não ofende o art. 6º da Constituição da República. (STF – 
RE 407.688-8/SP – Tribunal Pleno – Rel. Min. Cezar Peluso – DJU 1 

13.10.2006)‘. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do 

Senhor Ministro NELSON JOBIM, na conformidade da ata de julgamento e 
das notas taquigráficas, por maioria de votos, em conhecer e negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, vencidos os Senhores 

Ministros EROS GRAU, CARLOS BRITO e CELSO DE MELLO, que lhe  
davam provimento. Votou o Presidente, Ministro NELSON JOBIM. O 
Ministro MARCO AURÉLIO fez consignar que entendia necessária a 

audiência da Procuradoria, tendo em vista a questão constitucional.  Brasília,  
08 de fevereiro de 2006. (ANOREG/BR, 2006) 

 

João Hora Neto explica (2007) que, a questão resultou deveras polêmica, 

quando então, só recentemente, o STF entendeu, por maioria, não haver 

incompatibilidade entre a lei e a emenda mencionadas, concluindo pela recepção da 

lei Infraconstitucional e pela penhorabilidade do bem de família do fiador da locação. 

 

3.3 ALUGUEL SOCIAL 

 

Segundo Renato Balbim (IPEA, 2016, p. 14), ―em linhas gerais, locação 

social consiste em um programa ou ação do Estado, podendo haver parceria com o 

setor privado, para viabilizar o acesso à moradia por meio de pagamento de taxas 

e/ou aluguel‖. 

Complementando o relato, Renato Baldin explica que: 

 

Estes pagamentos podem ser ou não subsidiados, de maneira direta 

(orçamento) ou indireta (contribuições e diferentes taxas cobradas em um 
parque locatício com tipologias diversas), sem haver a transferência de 
propriedade do imóvel para o beneficiário. Locação social refere -se a um 

serviço de moradia, ofertado a beneficiários finais, sendo necessária a 
definição do público-alvo para a configuração exata tanto dos 
benefícios/serviços, quanto dos subsídios que os assegurem. 
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Segundo o OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES (2015), no Brasil, o 

aluguel social ainda é utilizado apenas como forma de provisão habitacional 

provisória, ―no âmbito de uma política habitacional fortemente fundada no paradigma 

do direito à propriedade‖.  

Constatamos assim, com os argumentos expostos: 

 

Ou seja, o acesso ao aluguel social é oferecido de forma provisória 
enquanto são construídas as casas de habitação social, transferidas com o 

propriedade privada aos moradores beneficiados neste programa. Em 
síntese, ―o aluguel social é temporário e beneficia famílias atingidas por 
catástrofes e desastres, ou removidas em decorrência de obras e políticas 

públicas‖. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015).  

 

Segundo o ministro das Cidades, Bruno Araújo em 02 de junho de 2017, ―o 

Governo estuda lançar projeto de aluguel social para baixa renda‖. 

Conforme reportagem, por Cristiani Bolfoni do Valor Econômico: 

 

 A construção de unidades habitacionais garantidas no longo prazo pelo 
governo está em fase de gestação. ―Estamos trabalhando nisso, pedindo 

apoio para a Caixa Econômica Federal, fazendo um projeto-piloto até o fim 
do ano‖, ―O propósito é fazer chamamentos para a iniciativa privada, com a 
proposta de pagar por 30 anos um valor específico ―X‖ por uma unidade 

habitacional que tenha as devidas configurações que façam parte desse 
chamamento‖ Começará para a população de baixa renda. Poderemos 
construir em volume maior, ter mais habitação. ―Em vez de uma unidade 

que recebe R$ 70 mil de subsídio da União, com esse [novo] fluxo, a gente 
garante um fluxo maior para a construção de empreendimentos, mantendo 
o portfólio do Minha Casa, Minha Vida‖. (BOLFONI, 2017).  

 

Explica a EUROPEAN PARLIAMENT (2017) que, o aluguel social, como parte de 

uma política habitacional que visa assegurar a todos o direito à moradia é 

largamente utilizado em diversos países do mundo, ―como França, Inglaterra, 

Alemanha, Portugal, e Estados Unidos. As políticas de aluguel social na Europa são 

muito diversificadas entre os países e entre as cidades de um mesmo país‖.  

Acrescendo aos relatos acima: 

 

Elas podem incluir um parque imobiliário de locação (um conjunto de 

habitações), que pode ser público ou pertencer a agentes credenciados (em  
geral sem fins lucrativos), mas também envolvem sistemas de subsídios  
para acesso ao parque privado de aluguel (cuja permanência pode estar 

vinculada a uma determinada situação social – por exemplo, desemprego 
ou baixa renda). (EUROPEAN PARLIAMENT, 2017). 
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A política de habitação nos Estados-Membros da UE, Conforme cita o 

EUROPEAN PARLIAMENT, Na França, são 4,2 milhões de unidades habitacionais 

destinadas a aluguel social, geridos majoritariamente por agências públicas e pelas 

sociedades anônimas de habitação de aluguel moderado. Os Países Baixos, a 

Suécia e o Reino Unido caracterizam-se por uma grande intervenção estatal.  

Reafirmando a politica de habitação estrangeira: 

 
Estes países têm os maiores estoques de habitação social na Europa e 

seus respectivos governos gastam mais de 3% do PIB nas suas políticas de 
habitação. A oferta de aluguel social é fundamentalmente pública. Na 
Áustria, Dinamarca, França e Alemanha, existem uma combinação entre o 

setor público e o mercado. Ou seja, a oferta de aluguel social é pública e 
privada (subsidiada). A despesa pública para a política relativa à habitação 
está geralmente compreendida entre 1 e 2% do PIB;  Na Irlanda, Itália,  

Bélgica, Finlândia e Luxemburgo a participação do setor privado na oferta 
de aluguel social é maior do que a oferta pública, que é reduzida. A despesa 
pública com a habitação é limitada a cerca de 1% do PIB;  Portugal,  

Espanha e a Grécia têm um setor particularmente grande de proprietários,  
enquanto que o número de habitações voltadas para aluguel sociais é 
mínimo. A despesa pública com a política habitacional é inferior a 1% do 

PIB. O Estoque de habitações ocupado pelo respectivo proprietário 
(habitação própria): 56% das habitações na EU; Estoque de habitações 
privados alugadas: (em declínio na maior parte das cidades, mas ainda forte 

nas capitais, com exceção da Alemanha) Estoque de habitações de aluguel 
social: Atende um quinto das famílias na União Europeia. (EUROPEAN 
PARLIAMENT, 2017) 

 

Em geral, os proprietários das habitações de aluguel social são associações 

que se dedicam à construção de habitação, cooperativas ou entidades municipais 

encarregadas da construção de habitação.  

Na Áustria, no Reino Unido e na Irlanda prevalece a propriedade direta por 

parte das autoridades locais.  

No Brasil, utilizado apenas como forma de provisão habitacional provisória: 

 
A locação social voltou a ser considerada como necessária em 
muitos países do mundo. E já que tem sido destinada à população 
sem a necessária renda para acessar o mercado, o setor deve ser 
redesenhado e mantido apropriadamente. De toda forma, uma 
política habitacional que inclua várias possibilidades de atendimento 
às necessidades habitacionais da população do país, com a criação 
de sistemas de provisão habitacional diversos, criativos, 
progressistas e inclusivos, é urgentemente necessária para combater 
a segregação espacial e os graves problemas habitacionais 
acumulados e, assim, ajudar na promoção do ―direito à cidade‖. Isto 
é fundamental para um país campeão de desigualdades como o 
Brasil. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2015). 
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Consoante à reportagem de Raul Juste Loures, ―a Prefeitura de São Paulo 

anunciou um novo modelo de habitação social com investimento na construção de 

unidades habitacionais e revitalização de imóveis já existentes para a luguel 

subsidiado‖. Os imóveis serão localizados especialmente na área central da capital 

paulista, em pontos de fácil mobilidade.  

O valor total do investimento não foi informado e dependerá de medida 

provisória a ser lançada pelo governo federal. ―O programa, segundo a Prefeitura, é 

uma alternativa para diminuir o déficit habitacional em épocas de crise e sem 

repasses da União pelo programa Minha Casa, Minha Vida‖. (LORES, 2017) 

Conforme mencionado por Tatiana Santiago do G1: 
 

O Programa de Metas estabelece construção de 25 mil unidades 
habitacionais. No entanto, o secretário de Habitação diz que unidades 

revitalizadas que ficarão disponíveis para moradia social também entrarão 
nessa conta. Para tirar o plano do papel, a Prefeitura de São Paulo aguarda 
a edição de uma Medida Provisória do governo federal, que deverá 

assinada em breve pelo ministro das Cidades. (SANTIAGO, 2017). 
 

A informação repassada para Tatiana Santiago foi que, ―o modelo sugerido 

pela administração municipal não passará a propriedade para o nome da família 

beneficiada para, segundo a Prefeitura, evitar comércio irregular. A capital paulista 

possui atualmente 860 mil famílias que esperam por uma unidade habitacional 

popular‖.  

Afinado à continuidade dos fatos: 

 

A locação social tem diversos subprogramas que vão gerar a produção de 

unidades habitacionais em um modelo parecido que nós temos agora, sem 
a transferência da propriedade no final do processo. ―Isso resolve um 
problema bastante conhecido no Minha Casa, Minha Vida, que é a revenda 

de unidades habitacionais a partir do momento em que o poder público 
entrega essas unidades para a família‖, afirmou o secretário municipal de 
Habitação Fernando Chucre. ( SANTIAGO, 2017). 
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4 LEI INQUILINATO 

 

Esta lei se destina a regular as locações de imóveis urbanos. Portanto, de 

início se excluem do seu alcance os bens moveis e imóveis rurais. Cuida-se de um 

microssistema de locações. (VENOSA, 2015 p. 4).  

Sem dúvida, com a inclusão do inciso VII da Lei 8.009/90 feita pelo artigo 82 

da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91), até mesmo o único imóvel residencial do fiador 

passou a ser penhorável, uma vez que passou a constituir-se em mais uma exceção 

à regra geral da impenhorabilidade legal, princípio-mor da Lei 8.009/90. (HORA 

NETO 2007).  

A alteração deveu-se ao lobby dos administradores de imóveis, 

representando os legítimos interesses dos locadores, objetivando a melhoria e 

expansão do mercado de locações; e com tal alteração, pois, criou-se mais uma 

exceção prevista no rol do art. 3º da Lei 8.009/90, excluindo da impenhorabilidade o 

imóvel residencial do fiador da locação. (MARTINS, 2010). 

A Súmula 549 do STJ Aprovada em 14/10/2015 estabelece que, ―é válida a 

penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação‖. (CURIA, 

2015, p. 1706). 

Luiz Antonio Scavone Junior (2015, p. 1096) nos ensina que, ―a locação 

predial urbana é um contrato sinalagmático pelo qual o locador, se obriga no 

decurso de lapso temporal determinado, mediante remuneração previamente 

acordada, paga pelo locatário, a  fornecer-lhe pelo uso de imóvel, residencial, não 

residencial ou comercial‖. 

É, portanto, um contrato bilateral, porquanto a prestação de um tem por 

causa, por razão de ser, a prestação do outro. 

Com efeito, o locador apenas fornece o imóvel se o locatário pagar. Este, 

por sua vez, só se obriga pagar se o locador lhe fornecer o imóvel. Locador e 

locatário são ao mesmo tempo credores e devedores uns dos outros. (SCAVONE 

JUNIOR, 2015, p. 1102) 

Joao Hora Neto, ―discordo da posição do Supremo, na esteira dos votos 

minoritários e da corrente que advoga a não recepção ou incompatibilidade entre a 

Lei 8.009/90 e a Emenda Constitucional nº 26/2000‖. Nesse sentido, pois, ―sustento 

que o contrato locatício, como assim difundido no Brasil de hoje, mormente nas 
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médias e grandes cidades, é um contrato de adesão e de consumo, devendo assim 

ser regido, em simbiose, pelas principiologias consumerista e civilística, além do que 

pelos postulados do direito civil constitucional‖. (HORA NETO, 2007) 

O Código do Consumidor tem altíssimos reflexos no Direito Imobiliário. 

Segundo Rodrigo César Faquim (2013), ―o contrato de locação entre particulares, 

mas realizado por intermédio de imobiliária, há desiquilíbrio na relação contratual‖.   

Seu parecer tem o seguinte entendimento: 

 

Nesses contratos, existe a imobiliária que faz a intermediação entre o 
inquilino e o proprietário do imóvel, ocorrendo, em tese, uma relação de 
comércio ou de consumo, configurando um desequilíbrio na relação 

contratual ante a vulnerabilidade da parte hipossuficiente da relação, o 
inquilino. Este na quase totalidade das vezes assina um contrato de adesão,  
com várias cláusulas que o colocam em desvantagem excessiva, até 

mesmo por não lhe ser permitida a negociação das cláusulas contratuais.  
Nestes casos, parece-nos necessária a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor visando assegurar a proteção do inquilino consumidor no 

mercado de consumo. (FAQUIM, 2013) 

 

A questão do consumidor e da sua defesa está muito bem inserida dentro da 

CRFB, no art. 5, XXXII: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,  
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;  

 
 

Portanto, é matéria constitucional, ou seja, é uma legislação  que ampara 

com convicção o consumidor.  

De acordo com descrito na Carta Magna de 1988: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

 
V - defesa do consumidor; 

 

O CDC atua não só no momento da contratação, adesão, mas, também na 

fase pré-contratual, disciplinando a publicidade, depois na pós-contratação e por 

derradeiro na execução do contrato, arts. 37, 49 e 51, estabelecendo as chamadas 

cláusulas abusivas. (TAVARES, 2017). 
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Zilda Tavares esclarece que, o contrato de adesão apresenta as 

características de: 

 

1) simplificação no modo de produzir -se o consentimento, com expressa 
aceitação em bloco das condições pré-redigidas; 2) desigualdade entre as 
partes, favorecendo a que dita as condições, o que não raro cond uz ao abuso 

e à arbitrariedade; 3) oferta pública firme e irrevogável; 4) intervenção do 
Estado nos contratos, numa frenagem aos abusos a que a condição de 
privilegio fatalmente descamba .( TAVARES. 2017). 

 

4.1 GARANTIAS LOCATÍCIAS 

 

Conforme nos ensina Luiz Antonio Scavone Junior, (2015, p. 1187) ―a 

garantia pode ser definida como a declaração convencional ou legal que se presta a 

prestação e acautelamento de uma obrigação pré-constituída, de caráter pessoal 

real, e que beneficia o credor no caso de inadimplemento do devedor‖.  São 

exemplos: aval, penhor, hipoteca, fiança, depósito, anticrese etc. 

O art. 37 da Lei 8.245/91, de maneira cogente, estabelece quis são as 

garantias possíveis ao contrato de locação de imóveis urbanos, a saber: I – caução, 

II – fiança, III – seguro fiança e IV – cessão fiduciária de quotas de fundo de 

investimento.  O parágrafo único do artigo 37 veda a utilização de mais de uma 

modalidade de garantia para o mesmo contrato de locação.  

A caução, sinônimo de garantia, é a cautela, precaução e, juridicamente, 

submissão de um bem ou uma pessoa a uma obrigação ou dívida pré-

constituída. Portanto a caução ou garantia é gênero, do qual são espécies: a 

hipoteca, o penhor, a anticrese, o aval a fiança etc. (SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 

1190).  

Foram criados produtos específicos para que os títulos de capitalização 

pudessem ser utilizados como caução em contratos de locação de imóveis, 

geralmente, esses produtos são comercializados com o nome de título de 

capitalização para locação de imóvel ou título de capitalização para aluguel de 

imóvel, ou simplesmente capitalização para aluguel. (OJOPE, 2017). 

Em conformidade, nos ensina Luiz Antonio Scavone Junior: 

 
A fiança é a espécie de garantia mais utilizada nos contratos de locação, até 

por razões práticas. É muito mais simples exigir que o próprio locatário se 
incumba de fornecer a fiança, que não exige as formalidades de registro,  
como aquela da caução de bens móveis ou imóveis, e, tampouco, os custos 
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do seguro-fiança. A fiança, do latim fidere, significa fiar, confiar.  É um 

contrato acessório mediante o qual o fiador garante o cumprimento da 
obrigação principal pelo afiançado, no caso um locatário,  se este não vier a 
cumpri-la, conforme artigo 818, CC. ( SCAVONE JUNIOR, 2015, p.  1198). 

 

―É também solene vez que o artigo 819 do Código Civil exige forma escrita, 

não se admite interpretação extensiva, ou seja, o fiador não responderá, senão pelo 

que expressamente tenha se obrigado no contrato de fiança, preceito ao qual se 

soma o do artigo 114‖. (SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1199). 

―No contrato de fiança somente existe a responsabilidade, porque o débito 

não pertence ao fiador, mas ao afiançado. O fiador responde desde eventual 

deficiência do locatário no cumprimento do contrato principal até a sua total 

inadimplência‖. (VENOSA, 2015, p.183). 

Todavia, nos esclarece Luiz Antonio Scavone Junior, modificando 

radicalmente a jurisprudência que se firmou no STJ a partir de 2007, o inciso X e o 

seu parágrafo único, acrescidos ao art. 40 pela Lei 12.112/2009, estabelecem a 

possibilidade de o fiador se exonerar da fiança no termo final do contrato, 

independente de sua prorrogação por prazo indeterminado. Em outras palavras, a 

fiança só se estende até a efetiva entrega das chaves caso o fiador não tome a 

providência de pedir exoneração, nos termos do inciso X, do art. 40, da Lei 8.245/91. 

Conforme súmula 214 do STJ, ―O fiador na locação não responde por 

obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu‖. (Art. 366 e 835 do CC). 

(CURIA, 2016, p. 1698). 

Explica Gildo dos Santos: (...) o seguro fiança locatícia ―nada mais é do que 

um contrato de seguro, sabendo-se que, por este, uma das partes (seguradora) se 

obriga para com a outra (locador), mediante o pagamento de um prêmio, a indenizá-

la do prejuízo resultante de riscos predeterminados contratualmente (art. 757 CC). 

Pode ser contratante do seguro o locatário, mas o beneficiário da indenização, a ser 

estipulado na apólice, será o senhorio‖. (SANTOS, 2011, p. 238). 

―Tenha-se presente que a utilização do seguro-fiança evita o aborrecimento 

de se passar pelo constrangimento dos desagradáveis pedidos de favor aos 

fiadores, além do dispêndio excessivo com cauções em dinheiro e os inconvenientes 

da caução em bens móveis e imóveis, outras modalidades previstas na lei do 

inquilinato‖. (SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1241). 
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Nos termos do art. 88 da Lei nº. 11.196/2005, as instituições autorizadas 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a exercer atividade de administração 

de carteira de títulos e valores mobiliários ficam autorizadas a consti tuir fundos de 

investimento que permitam a cessão fiduciária de suas cotas em garantia de 

locação imobiliária. 

Referente a fundos de investimentos, esclarece Felipe Kim: 

 

A cessão fiduciária em garantia deverá ser formalizada pelo registro 
perante o administrador do fundo, do titular das cotas que poderá ser o 
locatário ou terceiro que seja parte do contrato de loc ação, na qualidade 

de garantidor por meio do termo de cessão fiduciária, juntamente com 
uma via do contrato de locação, restando desta forma, constituído em 
favor do credor fiduciário a propriedade resolúvel das cotas. Uma vez 

constituído o regime fiduciário sobre as cotas cedidas, estas ficam 
indisponíveis, inalienáveis e impenhoráveis, tornando -se a instituição 
financeira administ radora do fundo seu agente fiduciário (conforme §§ 1º 

a 3º do art. 88 da Lei nº. 11.196/2005). (KIM, 2006). 
 

Na hipótese do locatário incorrer em mora, o locador poderá requerer à 

instituição financeira administradora do fundo, ou ao agente fiduciário, que lhe 

transfira, em caráter pleno, exclusivo e irrevogável, as cotas que sejam suficientes 

para a quitação da dívida, sem prejuízo da ação de despejo e da demanda, pelos 

meios próprios, da diferença eventualmente existente, nos casos em que a 

garantia não seja suficiente, como veremos a seguir (§§ 6º e 7º do art. 88 da Lei 

nº. 11.196/2005). 

 

4.2 CONFLITOS ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO 

 

Diariamente nos telejornais, nos sites de notícias, e até nos comentários do 

bairro, nos deparamos com notícias de conflito entre proprietários e inquilinos, ao 

alugar um imóvel sem intermediários, o conflito surge na maioria das vezes por falta 

de pagamento do aluguel. Por ter sido contratado entre as partes – proprietário e 

inquilino – as desavenças muitas vezes acabam em agressões e até em morte. 

Conforme reportagem do G1 SOROCABA E JUNDIAÍ, Cássia Vaz Sant Ana, 

proprietária de um apartamento disse à polícia, em depoimento que durou três horas, 

que entrou com uma ação de despejo e foi atacada pelo inquilino, sendo defendida pelos 

outros suspeitos. "Dei a chave e o meu futuro comprador foi até o imóvel tentar ver por 

dentro‖.  

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI26457,61044-Fundos+de+investimento+para+garantia+de+locacao+imobiliaria
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/11/suspeita-de-mandar-agredir-medico-diz-que-dupla-agiu-para-defende-la.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2015/11/suspeita-de-mandar-agredir-medico-diz-que-dupla-agiu-para-defende-la.html
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Os fatos foram relatados em depoimento a polícia: 

 

Informa o inquilino, ―quando eu assinei o contrato, eu fiz um depósito referente a 
três meses de aluguéis, que seriam os três últimos aluguéis desses dozes 
meses‖. E venho mantendo o IPTU, condomínio e os aluguéis em dia‖, afirma o 

médico, que não quis se identificar‖. A polícia suspeita que a dona do 
apartamento, que é alugado, tenha sido a mandante da agressão, já que o 
inquilino alega que ela queria encerrar o contrato de aluguel antes do fim do 

prazo legal sem pagar multa. Ele e a mulher vieram de Cascavel (PR) em abril, e 
alugaram o apartamento direto com a proprietária. O valor pago mensalmente é 
de R$ 2,8 mil e, segundo ele, foram adiantados três meses como caução de 

acordo com o contrato, de 36 meses. ‖Encontrei o apartamento por meio de um 
anúncio na internet‖. Entrei em contato com a proprietária, acertamos tudo. 
―Quando eu assinei o contrato, fiz um depósito referente a três aluguéis, que 

seriam os três últimos aluguéis desses 12 meses e venho mantendo IPTU, 
condomínio e aluguéis em dia‖, afirma ―a pouco mais de um mês depois ela 
retornou e comunicou que queria vender o apartamento‖. ―Eu concordei, mas 

disse que ela teria de me trazer um corretor credenciado para agendar um 
horário e fazer as visitas‖, explica a vítima. (G1 SOROCABA E JUNDIAÍ,  
2015). 

 

São casos em que, ―os contratos são realizados entre particulares, os quais 

ficam desamparados da intermediação de um agente imobiliário, consequentemente 

sem saber lidar com as intercorrência do mercado de locação, acabam gerando 

aborrecimentos‖. (G1 SOROCABA, 2017). 

Outro caso por meio da reportagem RONDÔNIA AO VIVO, no mesmo 

sentido, ―Inquilino agride dono de imóvel durante discussão por conta de débito de 

aluguel. O caso que resultou no crime de lesão corporal aconteceu por volta do meio 

dia desta terça-feira (27) em um ponto comercial que fica localizado no cruzamento 

da Avenida Abunã com a Rua Salgado Filho, região central de Porto Velho‖. 

De acordo com relatos dos presentes no episódio: 

 

 Conforme foi apurado junto a policiais e testemunhas, o inquilino,  
identificado pela alcunha de ―Cavalo‖, agrediu fisicamente o jovem 
empresário, conhecido como Everton, em diversas regiões do corpo, depois  

de questionado sobre o pagamento de uma dívida contratual que os dois  
possuem. Everton foi lesionado e conduzido por populares até uma 
policlínica da capital onde deu entrada perdendo muito sangue. ―Cavalo‖ 

teve um pequeno corte na testa e foi levado por uma equipe policial a uma 
delegacia para prestar esclarecimento do fato. (RONDÔNIA AO VIVO, 
2017).  

 

Os atritos que acontecem entre locatários e proprietários se repetem por 

todo o Brasil. Esta prática em buscar um imóvel para alugar ―direto com o 

proprietário‖ advém de o propenso locatário, não possuir garantias locatícias. Por 



33 
 

 
 

outro lado os proprietários, com a intenção de não sofrerem com o custo da 

administração do imóvel, procuram alugar por conta própria. Na maioria das vezes 

geram prejuízos para o proprietário do imóvel.  

Outro exemplo que testemunha a ocorrência do fato ao RONDÔNIA AO 

VIVO, ―dono agride com socos inquilino por causa de reforma de imóvel. Filhos do 

proprietário e do locatário também entraram na briga. Filho da proprietária de um 

imóvel comercial localizado na Avenida Júlio de Castilho‖. 

Os fatos se repetem complementando os relatos acima:  

 

Celso Antônio Gimenes, 60 anos, agrediu com socos o inquilino Waldek 

Mendes de Araújo, 48 anos. A agressão começou depois que Celso disse 

ao locatário que iria reformar o imóvel, na tarde de hoje, em Campo Grande.  

Segundo informações policiais, Waldek não gostou da intenção da reforma 

e deu início a discussão. Em seguida, Celso deu um soco no rosto do 

inquilino. Ainda de acordo com informações policiais, o filho de Celso,  

Jheffer Lewadovski Gimenes, 20 anos, também agrediu Waldek. Na 

tentativa de apartar a briga, Diego Mendes de Araújo, 22 anos, filho do 

inquilino chegou ao local. O jovem começou a trocar socos com Jheffer.  

Diego sofreu lesão no abdômen e Jheffer na mão e perna direita. O 

locatário sofreu lesões no rosto. Os envolvidos foram encaminhados para a 

7ª Delegacia de Polícia da Capital. (RONDÔNIA AO VIVO, 2017). 

 

Outro caso de mais uma vida ceifada pelos conflitos entre locatário e 

inquilino. Relatado pelo site ―LIGADO NO SUL‖, briga resultou no homicídio, uma 

briga por motivo fútil resultou em um homicídio no distrito de Caravaggio, em Nova 

Veneza/SC, nessa segunda-feira. Conforme informações do Jornal da Manhã, na 

edição desta terça-feira,  inquilino de um imóvel foi reclamar para Ciro Machado, de 

45 anos, proprietário da residência, sobre as condições do local. ―Durante a briga, 

em frente a um bar do distrito, o inquilino atirou na vítima com uma espingarda‖. O 

criminoso foi preso em flagrante e levado para a Central de Plantão Policial de 

Criciúma. Logo em seguida, o homem foi levado para o Presídio Santa Augusta.  

(LIGADO NO SUL, 2017). 

Segundo G1 São Carlos e Araraquara, a destruição de uma casa localizada 

no Assentamento Monte Alegre, em Araraquara (SP), mobilizou a Polícia Militar nas 

últimas horas. O imóvel foi atingido por um caminhão e, horas depois, foi incendiado. 

Segundo a polícia, a suspeita é de que o próprio dono tenha provocado os danos.  

De acordo com o G1 SÃO CARLOS E ARARAQUARA, validando os fatos: 
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O imóvel foi atingido por um caminhão e, horas depois, foi incendiado.  

Segundo a polícia, a suspeita é de que o próprio dono tenha provocado os 
danos. O primeiro episódio aconteceu na noite de sexta-feira (4). O 
caminhão se aproximou em alta velocidade e atingiu a construção. Com o 

impacto, a parede da sala desmoronou e o restante da estrutura começou a 
ruir. Um casal e uma criança de três anos estavam no imóvel no momento 
da batida, mas conseguiram sair antes que a construção desmoronasse. Os 

três foram acolhidos por vizinhos e o motorista fugiu do local. Na manhã 
deste sábado (5), o imóvel foi novamente alvo de destruição. Um homem 
ateou fogo na casa e as chamas foram controladas pelos assentados. De 

acordo com a polícia, nos dois casos o principal suspeito é o dono do 
imóvel. Ele havia pedido que a família, que paga R$ 150 de aluguel,  
deixasse a casa e o morador teria se negado, justificando que só deixaria o 

local quando o proprietário lhe pagasse uma dívida trabalhista.  O caso foi 
registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil.  (G1 SÃO CARLOS E 
ARARAQUARA, 2017). 

 

Um homem foi encaminhado para a DP hoje sob a acusação de ameaça. A 

polícia recebeu a reclamação de um desentendimento verbal e foi conferir. Ao 

chegar no local, ―encontrou a mulher relatando que estava sofrendo ameaças do 

proprietário da casa em que mora porque pediu para ele consertar a fossa. Segundo 

ela ele estava com uma arma e fazia ameaças a ela e a seu filho de 12 anos‖. A 

polícia fez buscas e encontrou um revolver escondido em uma bolsa plástica dentro 

de um galpão. Diante dos fatos, o acusado, a vítima e a arma foram encaminhados à 

CPP. (G1 SANTA CATARINA, 2016). 

Em concordância com os fatos anteriormente citados: 

 

Segundo G1 SC, a briga ocorreu entre o proprietário e os inquilinos de uma 
quitinete no bairro Pirabeiraba, por atraso no aluguel. ―A bebê estava no meu 

colo. Quando vi, ele me deu uma paulada e pegou na cabeça dela. Eu saí 
correndo atrás de ajuda. Ainda assim eu levei mais uma paulada nas costas‖, 
contou Charlene Rodrigues. Ela ainda diz que não reagiu. Charlene confirmou 

que o aluguel está atrasado desde janeiro, quando o proprietário a cobrou. Mas 
ela conta que ele não quis receber e que já estava de mudança. Charlene já 
havia registrado dois boletins de ocorrência contra o proprietário. ―Eu atrasei uns 

dias porque eu perdi o emprego‖. Depois, com o acerto eu ia pagar, mas ele não 
quis. Aí ele veio e cortou a luz, depois cortou a água, aí fui atrás de um 
advogado. Horas depois da briga, a quitinete estava totalmente destruída, com 

portas arrancadas e vidros quebrados. O delegado deve ouvir outras 
testemunhas, inclusive o avô da menina e o suspeito. ―Nós vamos ouvir outras 
testemunhas ainda. Queremos saber bem ao certo o que aconteceu, o motivo 

exato do proprietário ter perdido a cabeça‖, disse o delegado. O suspeito aluga 
outras quitinetes, mora em Joinville e, segundo a polícia, não tem nenhum 
antecedente criminal. ( G1 SANTA CATARINA, 2016). 

 
 

O aluguel somente se caracteriza como relação de consumo se administrado 

por intermédio de uma imobiliária, onde locador e locatário são consumidores, e a 

imobiliária é a fornecedora. (VENOSA, 2015, p. 32). 
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 A moradia popular amparada pelo seguro fiança reduziria as lides no 

judiciário e evitaria crimes contra a vida cometidos entre locador e locatário devido a 

contratos realizados no âmbito particular. 

 

4.3 SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA 

O seguro-fiança está inserido na Lei 8.245/91 - conhecida como Lei do 

Inquilinato - no art. 37, inciso lll, a qual foi reformada pela Lei 12.112/2009 e 

atualizada com redação da Lei 12.744 de 2012. 

O seguro fiança é comercializado pelo mercado securitário nacional, porém 

com custo elevado – cerca de 20% sobre todos os custos da locação. A Porto 

Seguros Companhia de Seguros detêm aproximadamente 94% das contratações 

nesta modalidade no Brasil - desta forma sendo totalmente inviável a contratação 

por famílias de baixa renda.  

A líder de mercado é o Grupo Porto Seguro com 94,0% das vendas totais 

(em 2012 era de 95,1%). Já São Paulo representou 63,2% das vendas totais (em 

2012 era idêntico ao atual). (CARTIGLIONE CONSULTORIA EMPRESARIAL, 2013). 

A dificuldade em alugar é generalizada, Karine Knust, “em entrevista com a 

Dna. Luzia Alves, 58 anos, sabe muito bem disso. Atualmente mora no bairro Jardim 

Califórnia, Nova Friburgo RJ, mas quer encontrar um imóvel mais perto do Centro, já 

que ela e sua família passam a maior parte do dia longe de casa e, até agora, não 

conseguiu locar um imóvel devido à burocracia‖. 

Luiza Alves retrata sobre a problemática da locação no Brasil: 

 

"A nossa maior dificuldade para alugar uma casa são as exigências feitas  

ao fiador‖. São muitas questões como ônus reais, a aprovação da 
documentação do cônjuge. Sem contar que agora eles pedem dois fiadores.  
E na nossa realidade isso é bem complicado. Não temos família em 

Friburgo, apenas amigos. Já é constrangedor você ter que pedir esse tipo 
de favor a alguém que nem ao menos é seu parente e os poucos amigos a 
quem podemos recorrer. Na maioria dos casos, eles possuem casas em 

inventários, ou ainda estão pagando as parcelas de suas casas próprias, ou 
seja, não possuem os tais ônus reais. O que é comum aqui, já que a maioria 
da população da cidade é herdeira e acaba deixando a documentação como 

está no inventário. Mesmo provando renda e pensão, que são suficientes 
para arcar com os custos do aluguel e demais taxas, ou corremos atrás de 
fiadores ou ao tal seguro aluguel oferecido pelas corretoras, que é absurdo 

e abusivo. Já tentamos procurar algum imóvel por conta própria, mas não 
conseguimos achar nenhum. ―Todos os imóveis visitados estão sendo 
administrados por alguma imobiliária e aí acabamos caindo novamente nas 
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mesmas questões burocráticas, ou seja, até agora não conseguimos nos 

mudar‖. (Knust, 2016). 
 

Tenha-se presente que ―a utilização do seguro -fiança evita o aborrecimento 

de se passar pelo constrangimento dos desagradáveis pedidos de favor aos 

fiadores, além do dispêndio excessivo com cauções em dinheiro e os inconvenientes 

da caução em bens moveis e imóveis‖. (SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1241). 

Segundo Isabela Noronha, reportagem referente ao Seguro-fiança:  

 

Apesar de ainda ser a alternativa menos buscada por inquilinos, é cada vez 
mais comum. Um levantamento feito pelo Secovi-SP (Sindicato da 

Habitação) na capital paulista apontou que, entre maio de 2007 e maio de 
2013, a porcentagem de contratos fechados com seguro -fiança cresceu de 
15.1% para 20.5%. A porcentagem daqueles que optaram por fiador e 

depósito caução caiu de 51,1% para 48% e de 33,8% para 31,5% 
respectivamente, no mesmo período. (NORONHA, 2013). 
 

Referente à redução no custo do seguro fiança para moradia popular, com 

exceção do seguro de vida e acidentes pessoais com alíquota de 0,78%, os demais 

seguros, incluindo o seguro de fiança locatícia, sofrem taxação de IOF na alíquota 

de 7,38% sobre o prêmio do seguro.  

O IOF ―considerado um imposto regulatório e, assim como outros impostos 

dessa mesma natureza, pode ser alterado a qualquer momento, sem que essa 

mudança antes tenha sido aprovada no Congresso Nacional‖. (SAGE ONE, 2017). 

A SAGE ONE demonstrando peculiaridades: 

 

Para o brasileiro que está acostumado a pagar imposto sobre tudo que 
usufrui direta e indiretamente e até por serviços que sequer possui 

conhecimento, o IOF pode parecer um imposto bastante controverso.  
Apesar de o Governo defender tributos de arrecadação — por serem 
considerados importantes para a economia —, muitos especialistas 

discordam, afirmando que, na prática, o resultado não é o que foi planejado. 
Além disso, uma grande parte dos consumidores não é atingida pelo IOF,  
pois possui opções de crédito variadas, como, por exemplo, compras 

realizadas com parcelamento sem juros ou adesão aos cartões de lojas, o 
que signi fica que o instrumento de arrecadação do Governo (a alta da 
alíquota) acaba não influenciando de forma relevante. (SAGE ONE, 2017). 

 

João Hora Neto defende que: 

 

Para abrandar o voraz mercado imobiliário e, portanto, afastar a penhora do 

bem de família do fiador da locação — faz-se necessário que o Governo,  
mediante o Dirigismo Estatal, reestruture o seguro fiança locatícia, que 
praticamente inexiste, à vista da abusividade praticada pelos agentes 

bancário e securitário, em detrimento do locador e das regras cogentes da 
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Lei do Inquilinato, sendo esse um microssistema jurídico valiosíssimo,  

mormente numa sociedade injusta e estratificada como a nossa, com 
imenso déficit habitacional‖. (HORA NETO, 2007).  

 

Para Gabriel Braga, CEO da empresa QuintoAndar que criou o ―seguro 

fiança grátis‖, se perguntou ―por que precisa ser tão burocrático, tão ineficiente, o 

processo de alugar uma imóvel sendo que a gente poderia ter muito mais 

flexibilidade, facilidade de mudar e o estilo de vida das se pessoas estão se 

modernizando? 

Em entrevista à Roger Marzochi da ISTOÉ DINHEIRO demonstra que 

Atualmente, ―o QuintoAndar tem fechado cerca de mil contratos de aluguéis por 

mês. Sua fonte de receita segue o modelo de uma imobiliária convencional‖.  

Conforme declaração dos empresários sobre a politica empresarial: 

 

Ela cobra do proprietário 100% do primeiro aluguel e uma taxa de 
administração de 8% sobre os pagamentos seguintes. Além de toda a 

tecnologia, a startup apostou na gratuidade do seguro fiança, em uma 
parceria com a seguradora francesa Cardif. Trate-se de um risco calculado.  
A sinistralidade desse tipo de seguro é bem baixa, de 0,34%, segundo a 

SUSEP. E o QuintoAndar usa parte da taxa de administração para pagar a 
seguradora. Com essa estratégia ousada, eliminou uma das maio res 
barreiras para quem quer alugar um imóvel: o fiador ou o alto custo de um 

seguro. ( MARZOKI, 2016). 

Atualmente, 2% dos 13 milhões de imóveis alugados no País adquirem um 

seguro fiança. A razão disso é custo, estimado em mais de R$ 2 mil. ―Conseguimos 

formular uma proposta mais barata que a da concorrência‖, diz Mauricio Guazelli, 

diretor comercial de capitalização da CARDIF. (MARZOKI, 2016). 

Roger Marzochi do site ISTOÉ DINHEIRO, relata que: 

 

A startup QuintoAndar está revolucionando o setor imobiliário 

apostando na economia comparti lhada e na oferta gratuita do 
seguro fiança, uma imobiliária completamente online, que está 
sendo chamada de o Uber dos aluguéis. Assim como a 

polêmica startup dos carros pretos, o QuintoAndar está 
inovando em um setor tradicional. Primeiro, porque arca com o 

custo do seguro fiança. E, segundo, porque usa os conceitos 
da chamada economia do comparti lhamento. (MARZOKI, 
2016).  
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Kênio de Souza Ferreira, enfático adverte em sentido contrário que, ―têm 

tudo para ser a nova versão da Bolha da Internet, que alguns se lembram de como 

―Bolha das Empresas ponto com‖ que foi uma bolha especulativa criada no final da 

década de 1990, que gerou uma forte alta das ações das novas empresas de 

tecnologia da informação e comunicação baseadas na internet‖.  

O posicionamento contrário alerta que: 

 

Milhares de pessoas perderam fortunas após a especulação atingir o auge 
em 10/03/2000 na Bolsa de Nova Iorque, tendo a partir de 2001, a Nasdaq 
despencado e a bolha se esvaziado rapidamente com algumas empresas 

―ponto com‖ sido vendidas ou absorvidas por fusão, sendo que a maioria 
quebrou ou desapareceu. Essas novas imobiliárias do futuro que surgiram 
de startups têm prometido a locação milagrosa, como se só existissem 

pessoas honestas. Certamente, essa forma de trabalhar seria viável na 
Suécia, Nova Zelândia, Noruega, Suíça ou Canadá, onde a justiça é pouco 
acionada, sendo até dispensável os fiadores.  Bem diferente do Brasil, onde 

é comum ações de cobrança de aluguéis que demoram anos e ser raridade 
o imóvel serem devolvido espontaneamente em perfeito estado. Essas 
imobiliárias virtuais prometem o milagre de pagar o seguro fiança que tem o 

custo entre 9,6% a 15% ao mês, apesar de receber apenas 10% de 
comissão do locador. Fica evidente que há algo errado! Nenhuma 
imobiliária de verdade se mantem com 0,4% de comissão ao mês, a não ser 

que seja na realidade uma corretora de seguros que tem outro foco de 
serviços. Ao verificar o contrato social e o CNPJ de algumas delas percebe -
se que o foco não é realmente administrar uma locação de maneira a 

proteger o locador, mas sim criar uma carteira de clientes que será 
negociada futuramente de maneira a obter uma vantagem financeira nesses 
negócios do outro mundo. Quer comprovar? Peça o balanço da imobiliária e 

solicite explicações sobre como ela consegue pagar as despesas 
operacionais. (PEREIRA, 2017). 

João Hora Neto reforça argumentando que: 

 

Uma das formas de abrandar a voracidade do mercado imobiliário,  

afastando suas garras do bem de família do fiador da locação, é o Governo,  
via Dirigismo Estatal nas esferas executiva e legislativa, ―promover uma 
forte reestruturação do seguro fiança locat ícia, minorando a abusividade dos 

sistemas bancário e securitário, que de há muito ditam as regras dessa 
garantia locatícia, impossibilitando a sua contratação por parte dos 
protagonistas da locação, locador e locatário‖. Enfim, entendo que, com a 

revitalização do seguro fiança, essa será, seguramente, a melhor e mais  
eficiente garantia locatícia, contratada de forma impessoal e sem a 
inconveniência de penhorar a casa de morar de um fiador, de um pai de 

família, implicando na ruína de mais um brasileiro - pelo fato de,  
singelamente, e com estribo no vetusto princ ípio do pacta sunt servanda - 
ter assumido e pago uma dívida dos outros! (HORA NETO, 2016). 

 

A problemática está no momento em que as famílias buscam alugar um 

imóvel, não conseguem devido às dificuldades enfrentadas em função das 
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exigências cadastrais das imobiliárias, seja por não possuir um fiador ou pelo alto 

valor do seguro fiança.  

O seguro fiança, caso fosse largamente uti lizado – e não é – ―haveria 

drástica redução de custos, vez que somente o aumento do contingente de 

segurados possui o com condão de reduzir o valor dos prêmios, o que tornaria 

extremamente vantajoso em re lação às demais modalidades de garantia‖. 

(SCAVONE JUNIOR, 2015, p. 1241). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o presente trabalho, observou-se que a questão da moradia digna é 

de responsabilidade do Estado, executada por intermédio de políticas públicas, 

plenamente viáveis a sua concretização. Infelizmente o discurso é bem diferente da 

realidade em que vivemos. O déficit habitacional brasileiro, mensurado por meio das 

diversas fontes do setor, ultrapassa dez milhões de moradias incluindo as em 

situação de risco, um problema devido a sucessivos governos que agem com 

populismo e apresentam pouco resultado efetivo. 

A maiores dificuldades que as pessoas enfrentam quando se trata das 

garantias, é a embaraço de indicar um fiador, a possuir uma reserva financeira para 

caução  ou arcar com o pesado comprometimento da renda familiar com o custo do 

aluguel e demais taxas, situação que atormenta os inqui linos. Os fiadores 

geralmente possuem imóveis ainda em inventário, quase sempre um bem de família, 

imóveis financiados ou que não se encontram devidamente regularizados perante o 

registro de imóveis. Outro problema é quanto à renda do fiador, mesmo possuindo 

bens, muitas vezes não comprovam os rendimentos integralmente, gerando 

empecilho para a aprovação cadastral. 

A modalidade de seguro fiança comercializada no mercado brasileiro, já 

ultrapassa mais de 10 anos, porém, sua adesão é tímida devido ao elevado custo ao 

inquilino. As companhias que operam no Brasil são em número reduzido, levado em 

conta da complexidade e especialização que se exige para a atuação no setor, no 

entanto, não há por parte do Estado a efetiva atuação para que este cenário se 

modifique. 

O Estado possui plenamente condições de instituir um seguro de fiança 

locatícia para imóvel residencial urbano para moradia popular, com taxas módicas, 

capaz de atender famílias com renda de quatro salários mínimos.  

Será necessário que o núcleo familiar cumpra com os requisitos necessários 

para o enquadramento na modalidade do seguro-fiança e obter a apólice pré-

aprovada pela seguradora. O cálculo para contratação será baseado no perfi l dos 

moradores, do tipo de moradia e suas características. As famílias necessitam 

apresentar a renda exigida, aferir cadastro positivado junto à instituição financeira e 
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securitária. A contratação será por meio de agente imobiliário, em sintonia com o 

correspondente bancário e securitário.  

A operacionalização se dará por intermédio das instituições financeiras de 

economia mista e privadas, utilizando taxa que os pretensos locatários possam 

suportar. Concretizar-se-á mediante redução de alíquotas, isenção de impostos, 

concessão de subsídios e vontade política, desta forma, poderão influenciar no 

projeto de novas habitações populares a serem construídas.  

Na mesma esteira, o Estado tem o poder/dever de desenvolver planos de 

incentivo à construção de moradias residenciais populares urbanas para alugar.  

Com este novo cenário, as ofertas de imóveis residenciais populares 

crescerão, e, consequentemente, os valores do aluguel se manterão estáveis. Este 

conjunto de ações certamente fomentará setores da construção civil, comércio, 

indústria e alavancará novos postos de trabalho, movimentando toda a cadeia 

produtiva.  

O Estado poderá utilizar-se de mecanismos coercitivos para incumbir 

bancos privados a operarem com cota compulsória de seguro-fiança para moradia 

popular, atendidas pelas suas respectivas companhias de seguros. 

Após a implantação do seguro de fiança locatícia para moradia popular, 

regulamentado e cristalizado no nicho populacional, espera-se que este possa 

irradiar para as outras faixas salariais, puxando, os de menor renda ao crescimento 

e substituindo os que já conseguiram prosperar por meio dos seus rendimentos, 

migrando, assim, naturalmente, para a aquisição da casa própria. 

Vislumbra-se que após a efetiva implantação, êxito e consolidação da cultura 

populacional na utilização desta forma de garantia locatícia, certamente, a fatia dos 

não contemplados, buscarão criar arranjos que possam aferir o benefício. 

Numa visão otimista e de mudança de paradigmas, a grande massa que não 

atinge esta exigência salarial, será incentivada a buscar novas oportunidades por 

melhores salários, estímulo ao desenvolvimento profissional, à ampliação do 

conhecimento relacionado ao planejamento financeiro familiar, por meio de 

educação financeira. Certamente serão colhidos resultados positivos em longo 

prazo. Portanto, reservadas as dificuldades que terão que ser superadas, 

certamente é possível realizar este projeto para melhorar a vida dos brasileiros que 

necessitam um imóvel popular para alugar.  
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