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RESUMO 
 
 
 
A presente monografia tem por objetivo elucidar a responsabilidade civil das 
imobiliárias nos contratos de locações. Para isto buscou-se um entrosamento 
junto ao mercado imobiliário afim de compreender o papel da imobiliária diante 
a intermediação e administração de uma locação. Aliás, buscou-se abranger o 
papel da imobiliária perante o proprietário do imóvel, assim como diante ao 
inquilino. Consequentemente, foi necessário explorar os tipos de locações 
admitidas na Lei nº 8.245/91, conhecida como Lei do inquilinato. Além de um 
breve estudo ao código civil, já que é dele que a barca o vínculo jurídico entre o 
locador e imobiliária, e ainda ser bastante utilizado na relação locatícia na 
tentativa de suprir as lacunas deixadas pela lei do inquilinato. Também será 
abordado um breve estudo sobre o Código de defesa do consumidor, pela 
razão da grande discussão no judiciário quanto a sua aplicabilidade aos 
contratos de locação, já que para alguns esses contratos são interpretados 
como sendo de adesão. Ainda restou uma análise sobre a formação dos 
contratos, seus princípios e entendimento Jurisprudencial, do qual merecem 
uma análise crítica por parte dos contratantes e do operador do direito, por ser 
um tema de grande relevância. 
 
Palavras-chave: Direito imobiliário. Responsabilidade civil. Contrato de 
locação. Imobiliária. 



ABSTRACT 
 
 
 
The objective of this monograph is to elucidate the civil responsibility of the real 
estate agents in the lease contracts. In order to do this, we sought to establish a 
relationship with the real estate market and analyze the role of real estate in 
relation to intermediation and administration during the whole lease. In fact, it 
was sought to cover the role of real estate before the owner of the property, as 
well as before the tenant. Consequently, it was necessary to explore the types 
of leases allowed under Law No. 8,245 / 91, known as the Tenancy Act. In 
addition to a brief study of the civil code, since the boat is the legal link between 
the landlord and real estate, and is widely used in the lease relationship in an 
attempt to fill the gaps left by the tenancy law. A brief study on the Consumer 
Protection Code will also be discussed, due to the great discussion in the 
judiciary regarding its applicability to lease contracts, since for some scholars, 
some contracts are understood as adhesion, weakening the contractual 
relationship between the parties. In order to combat this criticism, a study was 
carried out on the understanding of contract formation, its principles and 
Jurisprudential understanding, which deserve a critical analysis by the 
contractors and the operator of the law, since it is a subject of great relevance. 
 
Keywords: Keywords: Real estate law. Civil responsibility. Lease agreement. 
Real estate. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado imobiliário normalmente sofre primeiro os efeitos de qualquer 

crise que se estabeleça no país. Isso porque, a aquisição de um imóvel é um 

grande investimento financeiro, e as pessoas ficam com receio de contrair 

dívidas altas. Com base nos dados do Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), afirmam que aproximadamente 32 milhões de 

pessoas vivem de aluguel, sendo que quase 30 milhões estão na área urbana 

e cerca de 760 mil estão na área rural. Observa que uma pesquisa do Viva 

Real, com dados coletados entre maio de 2015 e maio de 2016, mostrou que o 

cliente está à procura de imóveis para locação, muito mais do que imóveis à 

venda. Ou seja, em períodos de situação econômica instável, o aluguel 

continua sendo uma excelente fonte de receita para as imobiliárias e um 

mercado atrativo. Não é à toa que em todo, o Brasil, o número de imobiliárias 

registradas no Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) 

ultrapassa a marca de 40 mil unidades. E diante de tantas opções o cliente 

deverá procurar por aquela imobiliária com mais credibilidade no setor, a fim de 

garantir o melhor negócio, sempre justo para ambas as partes interessadas, tal 

segurança previne uma série de problemas.  

Para que isso ocorra, o papel da imobiliária é essencial, afinal ela é a 

intermediadora e detentora de todo conhecimento no ramo de atuação, 

devendo prever e regulamentar todas as situações que envolvem o processo 

de locação, desde a entrada do inquilino no imóvel, até a rescisão do contrato e 

também das cláusulas contratuais, das quais nortearão a relação entre as 

partes. E se por ocasião a imobiliária não vier a cumprir com o seu papel, seja 

por negligência, imprudência a ela caberá as punições previstas no 

ordenamento jurídico. Daí a finalidade deste trabalho quanto nortear a 

responsabilidade civil das imobiliárias nos contratos de locações. 
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2 DO MERCADO IMOBILIARIO 

O mercado imobiliário é extremamente relevante, razão da qual consome 

uma grande fatia do crédito de todo o país, é considerado um setor base da 

economia, tendo-se em vista o peso da habitação nos orçamentos familiares.  

Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre define mercado imobiliário como 

sendo:  

 

"Mercado imobiliário é o mercado do setor imobiliário que negocia 
com terreno, bem como qualquer coisa construída neste dado terreno 
(como prédios, por exemplo)."  
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_imobili%C3%A1rio) 

 

O mercado imobiliário pode ser caracterizado por gerar o desenvolvimento 

do espaço urbano das cidades e possibilitar maior qualidade de vida para a 

sociedade. Em todas as cidades proporciona um crescimento da economia 

local ou regional, devido ao grande volume de emprego direto ou indireto 

gerado por seus serviços agregados, como, por exemplo, incorporação 

imobiliária, corretagem, publicidade e sistema financeiro habitacional. 

Atuantes no mercado são, entre outros, as imobiliárias, que agem na 

intermediação de venda ou locação de imóveis, tais como, casas e 

apartamentos, salas e escritórios, bem como proceder a administração de 

imóveis locados, bancos que concedem créditos hipotecários e créditos de 

risco (subprime), advogados especializados em direito imobiliário, órgãos 

públicos envolvidos no registro de imóveis e na manutenção do cadastro e 

notários que formalizam juridicamente a vontade das partes envolvidas numa 

compra/venda de imóvel. 

Com o crescimento do mercado imobiliário, setor da economia que 

movimenta uma parcela considerável do PIB (Produto Interno Bruto), é 

perceptível a demanda de um grande quantitativo de profissionais com 

formação sólida. Entre esses profissionais, destaca-se o técnico em transações 

imobiliárias.  
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2.1 EVOLUÇÃO HISTORICA DO MERCADO IMOBILIARIO BRASILEIRO 

O Brasil iniciou seu sistema imobiliário tardiamente, apenas em 1964 cria-se 

o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o Banco Nacional de Habitação 

(BNH), as Sociedades de Crédito Imobiliário (SCI), através da Lei nº 4.380, 

antes disso não havia um sistema de crédito imobiliário regulamentado.  

Alguns fatores e interferências passam a afetar e prejudicar o bom 

funcionamento do SFH, e em 1997 é regulamentada a Lei nº 9.514, criando o 

SFI (Sistema de Financiamento Imobiliário), do qual foi considerado melhor 

para o Brasil do que o modelo anterior, pois não há mais dependência de um 

funding direto, como era a poupança no SFH.  

Junto com o SFI foi criada a alienação fiduciária, outra questão muito 

importante para o setor. O aprimoramento da regulamentação é sempre 

constante, e em 2004, a Lei nº 10.931 melhora a Lei nº 9.514, foram criados 

novos títulos, as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) e as Letras de Crédito 

Imobiliário (LCI).  

Esses instrumentos ajudam a dar mais celeridade ao setor, pois através 

deles, uma instituição pode comprar de outra uma operação que queira receber 

o pagamento, ou até revendê-la a uma terceira instituição. Esses títulos são 

usados pelo Setor Imobiliário para melhorar sua liquidez e agilidade para captar 

recursos, pois antes deles a captação de recursos era mais lenta e burocrática. 

Sabe-se que, a primeira crise no mercado imobiliário aconteceu em 1990, 

com o plano Collor. Nesse momento o valor dos imóveis despencou 60%. 

Onde o setor só apresentou uma retomada a partir de 2006. E entre 2006 e 

2014 os imóveis valorizaram 120%. Porém em 2016, os preços voltaram a cair.  

 

2.2 MERCADO IMOBILIARIO DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS 

Nos termos do artigo 3º da Lei 6530/78, a administração da locação 

imobiliária é atividade privativa dos inscritos nos CRECI's.  
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“Na realidade, para o proprietário de um imóvel, alugá-lo é bom e 
conveniente, pois, além de receber como renda anual algo em torno 
de 10% do valor venal do seu bem, também deixa de pagar o IPTU, a 
taxa de condomínio, de energia, de água e de esgoto, de foro, 
quando for o caso, entre outras. E, se somarmos tudo isso, 
concluiremos que, a cada dez anos, aproximadamente, o proprietário 
terá recebido direta e indiretamente recursos que lhe dariam para 
comprar um outro imóvel semelhante ao que já possui alugado”. 
(MENDONÇA, 2011, p.79) 

O quadro abaixo demonstra a evolução mapeada pela Fipezap no cenário 

de locação, que vai desde 2008 a agosto de 2017. 

 

 
 

Figura 1 - EVOLUÇÃO DA LOCAÇÃO (2008-2017) 
Fonte: (fipezap/2017). 

 

Na análise do SECOVI PR embora o cenário político e econômico do país 

não permitir traçar uma previsão clara sobre qual será o desempenho do 

mercado de imóveis, em um ponto os especialistas concordam: após uma 

queda real de 6,25% nos últimos 12 meses, os preços de casas e 

apartamentos tendem a ficar estáveis em 2017.  

2.3 HISTÓRICO DAS LOCAÇÕES NO BRASIL 

Inicialmente, o Direito Romano confundiu os institutos da locação e da 
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compra e venda, empregando as palavras locare e vendere como sinônimas. 

Foi apenas no século II que surgiu o contrato de locação, e a partir de então se 

passou a admitir que coisas fossem dadas em locação. 

O direito romano reconhecia três modalidades de locação: a locatio 

conductio rerum, locatio conductio operarum e a locatio conductio operis, está 

também chamada de locatio operis faciendi.  

A primeira consistia na cessão do locador ao locatário de uma coisa, 

mediante pagamento em dinheiro. 

 A segunda se dava quando um sujeito se obrigava a prestar serviços para 

alguém, que em contrapartida pagaria determinada quantia.  

Já a última ocorria em situações em que uma pessoa se comprometia a 

executar uma obra em favor de outrem, em troca de pagamento de certo preço. 

Atualmente, no direito brasileiro, estas três formas são chamadas 

respectivamente de: locação de coisa, locação de serviços e locação de obra 

ou empreitada. 

O Código Civil de 1916, confirmando a importância do tema, destinou quase 

60 artigos à locação. Este diploma legal de cunho essencialmente 

patrimonialista, baseava-se na predominância da posição jurídica do locador, 

ou seja, resguardava o titular do capital, o proprietário do bem.  

Considerado este, um avanço com relação à legislação romana, época em 

que: 

 

"À supremacia do locador sobre o locatário era gritante, em face das 
condições sociais da época. Daí as relações entre locadores e 
locatários terem sido transformadas entre senhores e súditos" 
(MIRANDA, 1972, p.40:6) 
 

À supremacia do locador sobre o locatário era gritante, em face das 

condições sociais da época. Daí as relações entre locadores e locatários terem 

sido transformadas entre senhores e súditos Em 1928 volta-se ao regime 

instituído pelo Código Civil, sendo criada em 1934 a denominada “Lei de 

Luvas”, também concebida como lei de proteção às locações com fins 

comerciais e industriais.  

As três modalidades de locação, ainda presente nos dias de hoje, não mais 

encontram total abrangência no Código Civil.  

A locação de serviços e a empreitada possuem regulamentação específica 
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no ramo trabalhista, somente persiste na área do direito civil a locação de 

serviços dos profissionais liberais e do trabalhador rural, temas que não foram 

abrangidos por legislação específica. Já a locação de coisas, que pode ser de 

bens móveis ou imóveis, é disciplinada por estatutos distintos e ao mesmo, no 

caso de imóveis, interligados.  

À locação de bens móveis se aplica o Código Civil, enquanto que a locação 

imobiliária é regida pela Lei do Inquilinato nº 8245/1991, sendo o diploma civil 

instrumento subsidiário.  

O objeto da locação de serviços é o trabalho, a realização do serviço por 

parte do trabalhador em favor do tomador, o qual se beneficiará 

economicamente com a prestação. Já os contratos de locação de coisas têm 

como finalidade regulamentar o uso e gozo da coisa.  

Orlando Gomes entende que “locação é só a de coisa. Não é questão 

apenas de rigor terminológico, pois as outras espécies tradicionais de locação 

não se ajustavam perfeitamente ao conceito único a que se pretende reduzi-

las”. Acertadamente, no Código Civil de 2002 optou-se por tratar do tema 

separando-se de maneira autônoma cada uma das modalidades de locação.  

A locação de coisas é disciplina posteriormente ao instituto da doação, nos 

artigos 565 a 578; a locação de serviços e a empreitada são regulamentadas 

após o empréstimo, nos artigos 593 a 609 e artigos 610 a 626, 

respectivamente.  

 

2.4 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 

Estreita-se o sentido da palavra locação, hoje reservada para designar 

exclusivamente o contrato cuja causa é proporcionar o gozo temporário, de 

uma coisa restituível, em troca de retribuição pecuniária. (Milhomes, Jônatas. 

2005 p. 328) 

Segundo a Wikipédia, a enciclopédia livre conceitua como: 

 

“Uma locação, aluguel é um negócio jurídico onde uma das partes 
cede à outra o usufruto de um bem de sua propriedade em troca de 
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um pagamento. O locador (ou senhorio) é aquele que cede o bem 
mediante pagamento do locatário (ou inquilino) para que este o utilize 
conforme as finalidades do bem - isto é: moradia, se for um imóvel 
residencial; trabalho, se for um imóvel comercial ou industrial; 
locomoção, se for um automóvel, etc”. 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_imobili%C3%A1rio) 

 

2.4.1 Locações urbanas 

O autor José Fernando Lutz Coelho (p. 146, 2014) define locação de imóvel 

urbano como: 

 

"Destinação do imóvel objeto do contrato, visto que o imóvel poderá 
estar localizado no meio rural e o contrato ser regularizado pela lei 
inquinaria, ou estar situado no meio ou perímetro urbano." (COELHO, 
2014, p.146) 

 

Portanto a locação predial urbana é aquela que se destina; 

 

"À habitação do locatário, ou a sua atividade comercial, industrial, ou 
de prestação de serviço, independentemente de sua localização, em 
relação ao perímetro da cidade" (SOUZA, 1993, p.9) 

 

E o novo código civil, em seu artigo 565, conceitua locação de coisas como 

o contrato através do qual “uma das partes se obriga a ceder a outra, por 

tempo determinado, ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa 

retribuição”.  

A locação de gozo envolve, além do uso, a apropriação, também, dos frutos. 

No caso de locação somente do uso da coisa, o contrato se aproximará do 

comodato, com a significante diferença da remuneração.  
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Figura 2 -  locação de coisas 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

A lei do inquilinato dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, locação 

residencial, não residencial e por temporada, com exceções das locações do 

artigo 1º, que serão reguladas pelo código civil. 
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Vejamos a Lei: 

 

Art. 1º A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: 

Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis 
especiais: a) as locações:1. De imóveis de propriedade da União, dos 
Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; 
2. De vagas autônomas de garagem ou de espaços para 
estacionamento de veículos; 3. De espaços destinados à 
publicidade;4. Em apart-hotéis, hotéis - residência ou equiparados, 
assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus 
usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; b) o 
arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. (CIVIL, 
1964, p.) 

Desse modo, se o imóvel for destinado para residência, indústria, comércio ou 

prestação de serviços, será regido pela lei do inquilinato. 

Se for destinado para outros fins, como por exemplo, para agricultura e 

pecuária, pode incidir o Estatuto da Terra, Lei 4.504/1964 ou Código Civil.  

 

2.4.2 Classificação do contrato de locação urbana 

No entendimento do autor José Fernando Lutz Coelho em regra pode-se 

classificar o contrato de locação urbana como contrato: Típico, Bilateral, 

oneroso, cumulativo, consensual, não solene ou informal, execução 

continuada, principal. 

É bilateral, pois o locador e o locatário contraem obrigações reciprocas, o 

locador deve entregar o bem para o uso a que se destina o contrato, e o 

locatário deve realizar o pagamento pelo uso do locado. 

O contrato de locação é também considerado oneroso, pois exige 

obrigações e sacrifícios de ambas as partes. É certo dizer que todo contrato 

bilateral é oneroso, pois as responsabilidades atribuem-se entre os 

contraentes.  

Ainda, podem ser classificados como comutativos, pois as partes já 

conhecem das suas vantagens e obrigações, sendo equivalentes e conhecidas 

desde a celebração do contrato. Também, os contratos de locação podem ser 
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classificados em paritários, pois, perante o princípio da autonomia da vontade, 

as partes envolvidas no contrato têm o direito a discussão dos termos 

contratados, eliminando qualquer vício ou obscuridade.  

O contato de locação, ainda, é considerado consensual, pois a simples 

manifestação de vontade das partes é suficiente para a celebração do negócio 

jurídico. É também classificado como não solene, pois não se exige uma forma 

especial para a sua realização. 

2.4.3 Elementos e objeto essências da locação de imóveis 

Para que um contrato de locação seja constituído é necessária a junção de 

determinados elementos, tais como qualificação das partes, descrição do 

objeto, tipo de locação, pagamento, vistoria e manutenção, garantias, o 

consenso (acordo entre as partes), quais as obrigações e deveres de cada um 

e também suas penalidades, além do preço.  

 Todas essas informações devem estar organizadas de forma clara e 

sucinta. 

O objeto da locação deve ser coisa infungível, ou seja, um bem 

particularizado, que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, 

quantidade e qualidade. 
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3 DAS IMOBILIARIAS 

 

A origem da palavra advém do francês “Imobilier” (imobiliário). E segundo o 

dicionário brasileiro imobiliária significa: 

 

"Empresa que constrói, negocia com imóveis e/ou    administra seu 
aluguel”. 

 

Logo, extrai-se o seu conceito. 

 

Para o autor José Coelho: 

A imobiliária não é mera confeccionadora de contrato e expedidora de 
recibos, é mais do que isto. Presta serviço qualificado na relação da 
locação de imóveis, devendo vestir o contrato com aprimoramento 
técnico, no sentido de revestir aos termos emanados do mandato, sob 
pena de responder por perdas e danos, em caso de prejuízo causado 
ao cliente, no caso o locador do imóvel (COELHO, 2014, p.204) 

Já a Wikipédia conceitua imobiliária como sendo uma agência imobiliária, 

agência ou empresa de mediação imobiliária é uma empresa que atua no 

mercado imobiliário, na intermediação de venda ou locação de imóveis, tais 

como, casas e apartamentos, salas e escritórios, bem como proceder à 

administração de imóveis locados. Pela venda ou locação de um imóvel, a 

imobiliária ganha uma comissão, a qual é devida pelo dono do imóvel. 

 

3.1 ATUAÇÃO DAS IMOBILIARIAS NO MERCADO 

Para atuar no mercado imobiliário, a imobiliária deverá ser credenciada no 

CRECI, e ainda obter registro de funcionamento na prefeitura da cidade e no 

corpo de bombeiros, bem como possuir um contrato social, desenvolvido por 

um contador responsável por elaborar os registros contábeis, a abertura e o 

fechamento da empresa, assessorar, fazer declarações de imposto de renda, 

escriturações, demonstrações contábeis, análises de balanços e especificar o 

capital social de cada sócio. 
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Atendendo à legislação segundo as disposições do art. 6º, parágrafo único 

da Lei n. 6.530/1978, pelo menos um dos sócios deve ser corretor de imóveis, 

regularmente inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) 

de sua região, e ser responsável-técnico pela empresa. 

 

Diz o citado parágrafo único: 

 

"As Pessoas Jurídicas a que se referem este artigo 
deverão ter como sócio-gerente ou diretor um corretor 
de imóveis individualmente inscrito. ” (BRASIL, 1978b). 

 

3.2 ATRIBUIÇÕES DE UMA IMOBILIARIA NO AMBITO DE LOCAÇÕES 

As principais atribuições no âmbito da locação da qual envolve a imobiliária 

estão em alugar e administrar imóveis. Ela atua como uma intermediadora na 

prestação de serviço, sua atividade inicia-se na angariação do imóvel. Ou seja, 

no momento em que convenceu o locador a deixar o imóvel sob sua 

administração, comprometendo-se achar um locatário do qual tenha condições 

de arcar com a locação, até o momento em que o locatário devolve as chaves, 

eliminando-se da posse do imóvel. Obviamente que por trás de toda esta 

administração, versará profissionais conhecedores do mercado imobiliário para 

garantir que a locação seja segura e com garantias contratuais. 

 

3.2.1 Das atribuições sob a perspectiva do CRECI 

A atividade de administração de locação é, portanto, privativa dos inscritos 

nos CRECI’s. Neste sentido está a jurisprudência do Tribunal Regional Federal 

– 2ª Região: 

REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E DE BENS DE TERCEIROS.1. A 

intermediação na locação de imóveis, como integrante das atividades de 
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administração de imóveis, ainda que por mandato, caracteriza o exercício de 

ato privativo de corretor de imóvel e gera a obrigação de registro de empresa 

administradora de imóveis e de bens de terceiros no Conselho Regional dos 

Corretores de Imóveis. 2. Recurso provido. 

ADMINISTRATIVO. REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL DE 

CORRETORES DE IMÓVEIS. CRECI. ADMINISTRADORA DE BENS. - Será 

compulsório, tanto o registro da empresa, quanto as anotações dos 

profissionais legalmente habilitados, quando a tônica da atividade empresarial 

consistir em exercício profissional sujeito a fiscalização do ente competente. - 

Em que pese a autora ter suprimido do seu contrato social a função de 

intermediação na compra, venda e locação de imóveis, bem como opinar 

quanto à comercialização imobiliária, manteve a prestação de serviço 

concernente à administração de imóveis, o que a obriga a manter-se inscrita no 

CRECI. - Recurso improvido.  

O exercício de tal atividade sem a devida habilitação profissional configura 

exercício ilegal da profissão, tipo previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções 

Penais.  

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci faz as seguintes anotações: 

Análise do núcleo do tipo: exercer (desempenhar habitualmente) profissão 

(atividade especializada, regulamentada pelo Estado) ou atividade econômica 

(qualquer meio de vida que proporcione renda) ou anunciar (divulgar) que a 

exerce, sem preencher as condições legais. Cuida-se de norma penal em 

branco, devendo-se conhecer quais são os requisitos em lei para o exercício da 

profissão ou atividade remunerada. Busca-se coibir o abuso de certas pessoas, 

ludibriando inocentes que acreditam estar diante de profissionais habilitados, 

quando, na realidade, trata-se de uma simulação de atividade laborativa 

especializada. Há, ainda, previsão de tais atribuições na tabela de honorários 

de serviços profissionais nas transações imobiliárias, proposta por sindicados 

da categoria profissional e homologada pelo CRECI-RJ, que assim dispõe: 

DA LOCAÇÃO  

I - Serviços de Pesquisas, elaboração dos Contratos, Reconhecimento de 

firmas e registros, serão pagos pelo Proponente Locatário no Valor de um (1) 

aluguel mensal. 

II – Serviços de recebimento de aluguel e administração do imóvel locado 
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serão pagos pelo valor de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelo aluguel 

mensal. 

No exercício de suas atribuições fiscalizatórias, o CRECI-RJ lavra autos de 

infração em face de qualquer cidadão ou empresa que exerçam atividades 

privativas de Corretor de imóveis sem a devida qualificação e inscrição em seu 

quadro de profissionais. Constatando-se a habitualidade no exercício ilegal da 

profissão ou atividade, a prova da materialidade da infração e os indícios da 

autoria são encaminhados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a 

fim de que seja deflagrada a respectiva Ação Penal Pública, na forma do artigo 

129, inciso I, da Carta da República. 

Diante disto, abaixo buscou-se elencar as principais atividades das 

imobiliárias no âmbito da locação. 

Além da divulgação, a:  

a) exigir e analisar o cadastro, tanto da pretensa parte locatária como 

também da garantia a ser oferecida;   

 b) obter do Contratante, quando a pretensa locação não atender as 

exigências normais, prévia e expressa autorização para conclusão ou não do 

negócio;  

c)  elaborar/redigir o contrato de locação, obedecendo o que for pactuado e 

o estabelecido na Lei 8.245/91;  

d) feita a locação, exigir do locatário o cumprimento do contrato, mediante o 

pagamento dos aluguéis e encargos que vencerem na sua vigência;  

e) receber e repassar os aluguéis e encargos a quem de direito; 

  f) comunicar expressamente o Contratante quaisquer problemas que 

surgirem no imóvel, para que este (locador) defina e adote as medidas que 

entenda cabíveis;  

g) Realizar a vistoria de entrada e de saída em cada contrato de locação e 

exigir do locatário na entrega, nas mesmas condições de quando recebeu e, 

quando o imóvel não estiver recuperado pelo locatário, obtenção dos 

orçamentos para recuperação dos mesmos; 

Ou seja, a imobiliária deverá empregar os seus melhores esforços visando a 

locação e a administração da locação, tomando as necessárias precauções 

para alugá-lo, inclusive exigindo do locatário uma das garantias previstas na 

Lei 8.245/91, afim de gerar segurança do negócio jurídico pretendido. 
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3.3 DIREITO DE PROPRIEDADE E O CONTRATO DE LOCAÇÃO 

O art. 1.228 do Código Civil não oferece uma definição de propriedade, 

apenas enunciando os poderes do proprietário:  

 

"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua 
ou detenha" 

 

Pelo conceito legal de propriedade se percebe porque se trata de um direito 

complexo. A complexidade é justamente porque a propriedade é a soma de 

três faculdades (usar, fruir e dispor) e mais esse direito de reaver de terceiros. 

Então a propriedade é o poder de usar, fruir (gozar) e dispor de um bem 

(três faculdades/atributos/poderes do domínio) e mais o direito de reaver essa 

coisa do poder de quem injustamente a ocupe. 

O artigo 1414 do C.C/02 fala sobre o direito real de habitação, onde o dono 

do imóvel poderá ceder a terceiros só o uso da coisa, exemplo disto é o direito 

real de habitação do Artigo 1.414 do C.C/02. 

Com isto nasce a relação jurídica dos contratos de locação, cujo vinculo 

envolve o Locador e locatário. Essa eficácia real apresenta uma funcionalidade 

criada pela Lei, a qual oportuniza os efeitos decorrentes do contrato de locação 

urbana como direito pessoal e obrigacional. 
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4 DOS CONTRATOS 

Antes de abordar sobre o Contrato de Locação, julga-se necessária a 

apresentação de algumas noções gerais de contratos, que é assunto clássico 

da Teoria dos Negócios Jurídicos. 

Nos dizeres de GONÇALVES contrato é: 

 

"A mais comum e a mais importante fonte de obrigações, devido as 
suas múltiplas formas e inúmeras repercussões no mundo jurídico, 
sendo de obrigação o fato que lhe dá origem" (GONÇALVES, 2013, 
p.709) 

 

Ainda segundo o autor os fatos humanos que o código civil brasileiro 

considera geradores de obrigação são: 

 
"a) Os contratos; 
  b) As declarações unilaterais da vontade e; 
 c) Atos Ilícitos, dolosos e culposos." (GONÇALVES, 2013, p.709) 

 

Fábio Ulhoa Coelho observa que os direitos podem ser titulados por 

terceiros e enfatiza a necessidade de mais de uma parte: 

 

“Contrato é o negócio jurídico bilateral ou plurilateral gerador de 
obrigações para uma ou todas as partes, às quais correspondem 
direitos titulados por elas ou por terceiros. Ele é necessariamente 
negócio jurídico integrado por duas ou mais partes. Os negócios 
jurídicos unilaterais, como a promessa de recompensa ou a gestão de 
negócios, não são contratos”. (COELHO, 2012, p.56) 

 

O código civil de 2002, disciplina nos artigos 481 a 853 as espécies de 

contrato nominadas. Acrescido de mais cinco artigos referente de declarações 

de vontade que estão previstas nos artigos 854 a 886 a 909 do Código civil, 

além de títulos de crédito, tratados separadamente nos artigos 887 a 926, 

contendo ainda um título referente as obrigações por atos ilícitos nos artigos 

927 a 954. 

Portanto, pode-se dizer que contrato é o acordo de duas ou mais vontades, 

na conformidade da ordem jurídica, destinada a estabelecer uma 

regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, 
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modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. 

4.1 DA LOCAÇÃO URBANA 

A Lei 8.245/91 – Lei do inquilinato dispõe sobre as locações dos imóveis 

urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. 

Logo, nos dizeres de Gonçalves da clareza a definição da locação de 

imóveis urbanos como sendo: 

 

“Locação predial urbana é um contrato sinalagmático pelo qual o 
locador se obriga no decurso de lapso temporal determinado ou 
indeterminado, mediante remuneração previamente acordada, paga 
pelo locatário, a fornecer-lhe o uso de imóvel residencial, não 
residencial ou comercial”. (GONÇALVES, 2013, p.1144) 

Portanto, pode-se dizer que o contrato de locação, de forma geral, 

relaciona-se com a vontade de duas ou mais vontades, visando o efeito jurídico 

perseguido, reconhecido pelo ordenamento jurídico. 

No Brasil, a relação de locação possui três documentos legais básicos: 

 a) o Código civil, nos artigos 565 a 578 ; 

 b) A Lei  nº 8.245/91  - Lei do inquilinato e 

 c) A Lei nº 4.504/64 – Estatuto da terra, art 95 e 95 A, além  destes,  há 

regras especiais como a do artigos 86 a 98 , do decreto lei nº 9.760 /46  que 

dispõe sobre a locação de imóveis da União 

No dispositivo 1º da Lei do inquilinato no parágrafo único a ponta quais são 

as locações que continuam a ser reguladas pelo CC e pela legislação especial: 

 

Vejamos o que dispõe a Lei: 

 

Art. 1º A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: 
Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis 
especiais: 
a) as locações: 
1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, 
de suas autarquias e fundações públicas; 
2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para 
estacionamento de veículos; 
3. de espaços destinados à publicidade; 
4. em apart-hotéis, hotéis - residência ou equiparados, assim 
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considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários 
e como tais sejam autorizados a funcionar; 
b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. 
(MIRANDA, 1972, p.) 

 

No presente estudo será abordada somente a locação dos imóveis urbanos 

disciplinados pela Lei do inquilinato Previstas na Sessão I, II e III do capitulo II 

da diferida Lei. Ou seja, serão abordadas as locações residenciais, não 

residenciais e por temporada, com exceções das locações do artigo 1º, que 

serão reguladas pelo código civil. 

4.2 DOS CONTRATOS DE LOCAÇÕES 

 
Para se iniciar o estudo referente aos contratos de locação, é imprescindível 

a apresentação do seu conceito. 

Do qual Silvio Rodrigues define a locação como: 

“Um contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração que a 
outra paga, se compromete a fornecer-lhe, durante um certo lapso de 
tempo ou o uso e gozo de uma coisa infungível (locação de coisas); 
ou a prestação de um serviço (locação de serviços); ou a execução 
de algum trabalho determinado (empreitada)”.(RODRIGUES, 1991 p. 
230). 

Orlando Gomes é mais sucinto, definindo o instituto como:  

 

"Contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante 
contraprestação em dinheiro, a conceder a outra, temporariamente, 
uso e gozo de coisa não fungível” (GOMES, 1994, p. 272). 

 

Sob tais conceitos, na análise do ilustre doutrinador Scavone Junior, é nítida a 

diferença ente os dois conceitos. O primeiro admite incluir, como espécies do 

gênero locação, a locação de coisas infungíveis e a locação de serviços. 

Negando essa definição, o segundo autor considera que apenas a coisa não 

fungível, não substituível é passivo de ser objeto da relação jurídica locatícia. 

Diante tal premissa, Scavone Junior conclui com segurança: 

 

"Que a locação é constituída, hodiernamente, apenas pelo contrato 
que tem por objeto as coisas infungíveis e assim será considerado 
para a definição de sua natureza jurídica (SCAVONE JUNIOR, 2016 p. 
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1144)."  

 

Em seu artigo 565, o Código Civil Brasileiro conceitua locação da 

seguinte forma:  

 

"Na locação de coisas, umas das partes se obriga a ceder à outra, por 
tempo determinado ou não, o uso de gozo de coisa não fungível, 
mediante certa retribuição."  

 

Na doutrina de Diniz, em citação à obra de Beviláqua, conceitua locação 

como: 

 

“O contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração paga 
pela outra, se compromete a fornecer-lhe, durante certo lapso de 
tempo, o uso e gozo de uma coisa infungível, a prestação de um 
serviço apreciável, economicamente ou a execução de alguma obra 
determinada”. (BELIVÁQUA. 2012, p.279).  

Portanto, pode-se dizer que o contrato de locação, está relacionada com 

a vontade de duas ou mais pessoas, visando o seu efeito reconhecido pelo 

ordenamento jurídico. 

Entre todas as espécies de locação que trata o Código Civil, o presente 

estudo irá dispor apenas aquelas regidas na Lei do Inquilinato, Lei nº 8.245 de 

18 de outubro de 1991, a qual disciplina as locações de imóveis urbanos. Essa 

lei veio proporcionar um equilíbrio nas relações entre as partes de um contrato 

de locação contribuindo para a celeridade de solução de conflitos locatícios. 

A referida lei em seu art. 1º parágrafo único aponta quais são as 

locações que continuam a ser reguladas pelo CC e pela legislação especial:  

Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: 

a) as locações: 

1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas 

autarquias e fundações públicas; 

2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de 

veículos; 

3. de espaços destinados à publicidade; 

4. em apart-hotéis, hotéis - residência ou equiparados, assim considerados 

aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam 

autorizados a funcionar; 



28 

b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades.  

Portanto, será tratado apenas as locações dos imóveis urbanos, ou seja, a 

locação residencial, não residencial e por temporada. 

 

4.3 TIPOS DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

 

4.3.1 residencial 

 

Destina-se a locação residencial, ou seja, não pode ter nenhum cunho 

comercial.  

Conforme dizeres de Rizzardo: 

 

"Residência é o lugar onde alguém fica habitualmente, ainda que sem 
intenção de nele permanecer para sempre. Seu elemento essencial é 
a habitualidade." (RIZZARDO, 2009, p.486) 

 

Nesse sentido, complementa o autor Pacheco:  

“Residência é noção de fato com o qual se designa o lugar em que a 
pessoa tem uma moradia habitual. É necessário o elemento 
habitualidade, em oposição a acidentalidade ou provisoriedade. Não 
precisa intenção de perenidade. Morada, habitação, residência são 
conceitos afins...No conceito de residência, há de considerar um 
elemento objetivo, constituído pelo fato da habitual presença e 
permanência da pessoa no lugar, e um elemento subjetivo, a intenção 
da pessoa de continuar estavelmente morada”.  

O Capítulo II, Seção I, dispõe sobre a locação residencial, iniciando no art. 

46 da Lei do Inquilinato: 

 

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou 
superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o 
prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. 
§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do 
imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, 
presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 
§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato 
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a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para 

desocupação. 
 

De acordo com o dispositivo citado acima, nos contratos residenciais, a 

resolução do contrato quando firmado por escrito, e com prazo igual ou 

superior a trinta meses, findará no prazo estipulado entre os contratantes, 

independentemente de notificação, que goza do benefício da denúncia vazia 

(Art. 46), portanto vantajosa para o proprietário. 

Logo, caso o contrato seja pactuado por prazo menor, não dá direito à 

denúncia vazia (Art. 47) nem mesmo depois de vencido o contrato, e só poderá 

ser rescindida em situações em que haja motivos ou prazos previstos pela Lei. 

 

Veja como dispõe a legislação: 

 

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:  

 

E, a terceira, que é a locação que será automaticamente prorrogada por 

prazo indeterminado ao fim do contrato de trinta meses, em que o Locador não 

providenciou a retomada do imóvel em trinta dias, podendo gozar do benefício 

da denúncia vazia. Ainda nesta terceira categoria estão as locações antigas 

que automaticamente passaram a viger por prazo indeterminado por força da 

Lei do Inquilinato (Art. 77). 

 

Veja como dispõe a legislação: 

 

Art. 77. Todas as locações residenciais que tenham sido celebradas 
anteriormente à vigência desta lei serão automaticamente 
prorrogadas por tempo indeterminado, ao término do prazo ajustado 
no contrato. 

 

É importante destacar que todas as locações residenciais, com contrato 

escrito ou verbal, que vigerem ininterruptamente por prazo superior a 5 (cinco) 

anos depois da Lei n. 8.245/91 e se encontrarem vigorando por prazo 

indeterminado, poderão ser denunciadas com fundamento na denúncia vazia 

(Art. 46, § 2º ) . 
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4.3.2 Não residencial 

 

Rizzardo define a locação não residencial como: 

 

“Não residencial, por seu turno é o prédio que não se destina a 
moradia habitual do usuário, seus familiares, ou dependentes. 
A finalidade na maioria das vezes é para uso comercial ou 
industrial”. (RIZZARDO. 2009 p. 483) 

 

E o dispositivo da lei do inquilinato, define como sendo aquela destinada 

aos fins de instalação de comércio, indústria, escritórios, depósitos ou qualquer 

outra atividade que não seja residencial (Art. 51, § 4º). 

 

Veja como dispõe a legislação: 

 

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário 
terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, 
cumulativamente:  
§ 4º O direito a renovação do contrato estende - se às locações 
celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo 
regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos 

previstos neste artigo.  
 

Findo o prazo do contrato, o Locador tem direito à retomada pela denúncia 

vazia (Art. 57). 

 

Veja como dispõe a legislação: 

 

Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser 
denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta 

dias para a desocupação. 
 

 Todavia, essa mesma Locação Não Residencial, para algumas atividades 

e mediante o atendimento de alguns requisitos, poderá tornar-se complexa, 

adquirindo direitos anteriormente previstos apenas para as antigas locações 

comerciais (Art. 51 e seus parágrafos), hoje não existentes na Lei. 

Veja como dispõe a legislação: 

 
Art. 51. ...  
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo 
determinado;  
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos 
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ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;  
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo 
prazo mínimo e ininterrupto de três anos.  
§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos 
cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total 
do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo 
sublocatário.  
§ 2º Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para 
as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a 
pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser 
exercido pelo locatário ou pela sociedade.  
§ 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o 
sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que 
continue no mesmo ramo.  

 

Nessa modalidade de locação, a Lei regulou o direito do Locatário de obter 

do Locador a Renovação (Art. 71) do contrato locatício pela via judicial. 

Mas, vamos estudar essa faculdade legal no título certo, porque os requisitos 

são muitos, a forma de pedir é especial, o prazo de decadência desse direito é 

explícito e as condições em que a Justiça concede essas renovações merecem 

exame mais apurado. 

Também é considerada como Locação Não Residencial aquela que é 

contratada por pessoa jurídica para residência de seus sócios, gerentes, 

diretores ou empregados (Art. 55). 

 

 

Veja como dispõe a legislação: 

 

Art. 55. Considera - se locação não residencial quando o 
locatário for pessoa jurídica e o imóvel, destinar - se ao uso de 
seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou 
empregados.  

 

As locações não residenciais poderão ser contratadas por Locatário pessoa 

física ou jurídica, sem distinção. 

Todavia, quando uma locação residencial é contratada por pessoa jurídica, 

com a finalidade de residência de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, 

executivos ou empregados, será equiparada à locação não residencial (art. 55). 

Neste caso, independentemente de o contrato ser pactuado por trinta meses, 

finda a locação, o Locador poderá exercer o direito de retomada com 

fundamento na denúncia vazia. 
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4.3.3 Temporada 

 

 

Diniz conceitua o contrato de locação para temporada: 

 

“Se um imóvel for alugado, mobiliado ou não, por prazo não superior 
a três meses, para servir de residência temporária ao locatário, para 
férias, descanso, estudos, tratamento de saúde, ou até mesmo para a 
realização de obras no imóvel em que reside, ter-se-á a figura da 
locação para temporada”. ( DINIZ, 1998 p 204). 

 

Preceitua o art. 48 e seguintes da Lei do Inquilinato: 

 

Art. 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à 
residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização 
de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e 
outros fatos que decorrem tão-somente de determinado tempo, e 
contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não 
mobiliado o imóvel. 
Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, 
constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e 
utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se 
encontram 

 

O contrato, nesse caso, não poderá ser superior a noventa dias. 

Em se tratando de imóvel para temporada, o Locador poderá receber 

antecipadamente (art.49) o valor total dos aluguéis e encargos, bem como, e 

exclusivamente nesse caso, ainda exigir uma das modalidades legais de 

garantia, para atender às demais obrigações do contrato. 

 

Vejamos como dispõe a Legislação: 

 

Art. 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente 
os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades 
de garantia previstas no art. 37 para atender as demais obrigações do 
contrato. 

 

Esse tipo de locação quase sempre envolve também o mobiliário que 

guarnece o imóvel. 

Assim, para que o contrato não resulte em risco para o Locador ou para o 

Locatário, é importante que, em anexo ao contrato, conste um laudo de vistoria 

que descreva o imóvel, o mobiliário e utensílios, registrando, com detalhes, o 
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estado em que se encontram. 

A retomada de imóvel locado para temporada é simples e rápida. 

Se o Locatário não desocupar o imóvel ao fim do contrato, poderá o Locador, 

dentro de trinta dias no máximo, propor a ação de despejo, 

independentemente, de notificação premonitória, e ainda solicitar ao juiz que 

determine a desocupação liminar do imóvel (art. 59). 

Isso significa que o juiz poderá, de imediato, determinar a desocupação do 

imóvel, sem sequer ouvir o Locatário. 

Mas, para tanto, deve o Locador depositar um valor equivalente a três meses 

de aluguel, o qual ficará à disposição do juiz para garantir uma indenização 

mínima ao Locatário, se acaso não estiver correta a postulação ou o direito do 

Locador. Passado o prazo de recurso, ou finda a demanda sem alteração da 

sentença proferida, o Locador poderá levantar o depósito com os rendimentos 

respectivos. 

Também na locação para temporada, se o Locatário permanecer no imóvel 

por mais de trinta dias depois de findo o prazo contratado, será tida como 

prorrogada a locação, por prazo indeterminado (art.50).  

A consequência imediata é que não poderá mais o Locador receber do 

Locatário os aluguéis e encargos antecipadamente, e, pior, a retomada só 

poderá ocorrer depois de trinta meses da locação ou, então, nas situações de 

uso próprio, para descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, que 

não possuam imóvel residencial próprio ou, ainda, para demolição e edificação 

de obras, se atendidos os requisitos que a Lei enumera. 

 

 

 

4.4 FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO  

 

 

Em referência à socialização do direito e das normas, outro princípio 

contratual também muito importante é a função social do contrato, da qual 

originou-se à partir do momento que o Estado deixou de ser totalmente liberal, 

e passando a intervir nas relações entre os particulares para a aplicação de 

normas e preceitos fundamentais e de interesse público. 
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O princípio da socialidade adotado pelo código civil de 2002 reflete a 

prevalência dos valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do 

valor fundamental da pessoa humana. 

Nessa consonância, dispõe o art. 421 CC: 

 

“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
função social do contrato”. 

 

Essa concepção na fundamentação por Gonçalves (2013. P 710) está 

prevista na constituição Federal e tem por escopo promover a realização de 

justiça comutativa, aplainando as desigualdades substanciais entre os 

contraentes. 

Logo, nos dizeres de Scavone Junior: 

 

“Podemos afirmar que a locação predial urbana é um contrato 
sinalagmático pelo qual o locador se obriga, no decurso de lapso 
temporal determinado ou indeterminado, mediante remuneração 
previamente acordada, paga pelo locatário, a fornecer-lhe o uso de 
imóvel residencial, não residencial ou comercial. Portanto é bilateral, 
porquanto a prestação de um tem por causa, por razão de ser, a 
prestação do outro”. (SCAVONE JUNIOR, 2016 p. 1144). 

 

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

por sua vez só se obriga a pagar o aluguel se o locador lhe fornecer o imóvel.  

Da precitada citação, também se extrai a locação predial urbana é onerosa, 

dado seu propósito especulativo. 

Caracteriza-se por não ser solene, porquanto a lei não estipula qualquer 

solenidade específica, como por exemplo escritura pública, podendo inclusive 

ser verbal, muito embora não se recomende pela ilação que se extrai dos 

artigos 46, 47 e 51, I da Lei do inquilinato. Também é caraterizado por ser 

cumulativo. 

Maria Helena Diniz, ainda cita outras características que entendesse ser 

inerentes a própria essência do contrato. 

A saber: 

a) Cessão temporária do uso e gozo do prédio, sem transferência 
da propriedade; 
b) Contratualidade; 
c) Presença das partes intervenientes – locador e locatário. 
Portanto, nos dizeres de Scavone Junior, pode-se afirmar que a 
natureza jurídica da locação predial urbana é: 
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Um contrato bilateral, oneroso, não solene e cumulativo, de cessão 

temporária de uso de imóvel urbano. (SCAVONE, 2016. p 1145) 

 

 

4.5 CONDIÇÕES DE VALIDADE DO CONTRATO 

Para que o contrato produza efeito, deverá seguir certos requisitos para sua 

validação.  

 

A figura abaixo representa uma sinopse de tais requisitos: 

 

 

 
 

Figura 2 - Validade do Contrato 
Fonte: (GONÇALVES, 2013). 

 
 

Com isto observa-se que a validade dos contratos, temos duas linhas de 

validade: a de ordem geral, relativa a todos os negócios jurídicos e a de ordem 

especial, específica para os contratos, os requisitos de validade dos contratos 

são divididos em três grupos: subjetivos, objetivos e formais. Assim conclui-se 

que na ausência de um desses requisitos o contrato é invalido, por não 

produzir efeito jurídico, tornando-o nulo ou anulável. 
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4.5.1 Princípios fundamentais do direito contratual 

O direito contratual rege-se por diversos princípios, alguns tradicionais e 

outros modernos. Os mais importantes são os: da autonomia da vontade, da 

supremacia da ordem pública, do consensualismo, da relatividade dos efeitos, 

da obrigatoriedade, da revisão ou onerosidade excessiva e da boa-fé. 

Abaixo uma sinopse dos principais princípios extraído do Livro Direito Civil  

 

Esquematizado do Autor, Carlos Roberto Gonçalves: 

 

 
 

Figura 3 - Princípios Fundamentais  
Fonte: (GONÇALVES, 2013, p.729). 
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4.6 ELEMENTOS DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

Caio Mário (2012, p. 233-234), define como elementos do contrato de 

locação a coisa, preço e consentimento, bem como de uma forma subsidiaria, o 

prazo e a forma, não considerando os últimos como essenciais. 

Corroborando com o mesmo entendimento acima, preceitua Gonçalves 

(2008, p. 286) que o conceito de locação de coisas retro mencionado 

“transparecem os seus três elementos fundamentais: o objeto, o preço e o 

consentimento”.  

Gonçalves, em sua obra, citando o nobre doutrinador Washington de Barros 

Monteiro, ensina que: 

 

“O objeto pode ser coisa móvel ou imóvel. O bem móvel deve ser 
infungível; se fungível, será contrato de mútuo. Admite-se, no entanto, 
a locação de coisa móvel fungível quando o seu uso tenha sido 
cedido, por certo prazo e aluguel, ad pompam er ostentationem, ou 
seja, para fins de ornamentação, como uma cesta de frutas com 
adornos raros, por exemplo. ” (GONÇALVES, 29 2008, p.286 apud 
MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de direito civil, v.5, p.155). 

 

Ainda em relação a coisa, objeto do contrato de locação, deve possuir três 

características básicas: ser infungível, ser o objeto lícito e não consumível. 

Com relação à característica infungível, decorre de uma obrigação do locatário 

em devolver a coisa do mesmo jeito que recebeu, dentro dos limites aceitáveis 

em relação à deterioração normal, oriunda da utilização do bem, assim como 

as interferências do tempo.  

Incontestavelmente, por óbvio, que o objeto deve ser lícito, não podendo 

contrariar a lei, a moral e os bons costumes, sendo a licitude do objeto um 

requisito essencial.  

Já com relação ao preço, por ser um contrato oneroso, é devido ao locatário, 

enquanto a coisa permanecer à disposição do locador, mesmo que não 

utilizada. Não havendo essa contraprestação, ter-se-á o chamado comodato.  

Da mesma maneira, o valor deve ser sério, não podendo ser irrisório, sob pena 

de ser considerado um contrato disfarçado, um empréstimo gratuito. 

Sobre o tema, Caio Mário nos ensina que: 
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"O segundo elemento essencial à locação é o preço, fator que 
distingue do comodato. É a remuneração que o locatário paga pelo 
uso da coisa, ou a contraprestação a que se obriga. Seus caracteres 
jurídicos são alguns daqueles que os romanos consideravam 
integrantes deste elemento na compra e venda. Assim é que deve ser 
sério. Se for irrisório ou fictício, não há locação propriamente dita, 
porem empréstimo gratuito, dissimulação, ou, conforme o caso, um 
contrato oneroso misto de liberdade. ’’ 

 

Os pagamentos nos contratos de locação geralmente são realizados em 

dinheiro, mas nada obsta que as partes componham de forma diferente, 

podendo ser integrado parte por dinheiro e parte em frutos, benfeitorias ou 

simples obras realizadas pelo locatário.  

Washington de Barros Monteiro, citado na obra de Carlos Roberto Goncalves, 

ressalva que: 

 

‘’embora o pagamento deva ser feito, via de regra, em dinheiro, nada 
obsta que se convencione outro modo, podendo ser misto, ou seja, 
parte em dinheiro e parte em frutos ou produtos ou em obras e 
benfeitorias feitas pelo locatário. Se, todavia, for efetuada 
exclusivamente com os frutos e produtos do imóvel, deixará de ser 
locação propriamente dita, convertendo-se em contrato inominado. ’’ 
(GONÇALVES, 2008, p.288 apud MONTEIRO, Washington de 
Barros, Curso de direito civil, v.5, p.156). 

 

4.7 REQUISITOS DE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO 

Dentre os requisitos básicos de um contrato de locação se tem: 

 

Nome, endereço e qualificação do locador, do locatário e do fiador se 

houver ou ainda descrição de outra modalidade de fiança; 

 Descrição do imóvel, objeto da locação, valor do aluguel, índice de reajuste 

e prazo contratual, forma do pagamento do aluguel e encargos, destinação do 

imóvel termo de vistoria inicial do estado físico do imóvel, além da assinatura 

das partes, deverá conter assinatura de duas testemunhas.  
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4.8 PARTES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E SUAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES 

Define Pacheco que: 

 

“No direito romano , quem dava o uso  da coisa, chamava-se locador 
(Locator) e quem usava chamava-se conductor dito colunus, se trata-
se de fundo rustico  e inquilinus ou  habitador, trata-se de fundo 
urbano”. (PACHECO, 2012. p. 126) 

 

Portanto, os principais sujeitos são o locador e o locatário. Muito embora 

a imobiliária apareça para intermediar essa relação assim como garantir uma 

locação segura, daí surge a figura de uma modalidade de fiança. 

4.8.1 Locador 

Locador é o termo usado para representar o proprietário do imóvel ou seu 

representante legal. Podendo ser pessoa física ou Jurídica. 

Consta no Código Civil os direitos e deveres gerais a serem cumpridos 

pelas partes referente ao contrato de locação, bem como as disposições 

relativas ao direito contratual propriamente dito. 

 A Lei do Inquilinato traz os direitos das partes de forma esparsa no corpo 

de seu texto, já os deveres estão expressamente previstos nos artigos 22 e 23 

da Lei.  

Ressalte-se que as obrigações lá mencionadas não são taxativas, ou seja, a 

legislação específica não esgota os deveres das partes, vez que o dever pode 

decorrer de regras próprias do direito contratual, assim como de cláusulas 

específicas inseridas no contrato pelas partes. 

 

Institui o código civil: 

 

Art. 566. O locador é obrigado: 
I - a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em 
estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, 
pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário; 
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II - A garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da 
coisa. 

 

No que tange a lei do inquilinato: 

 

Art. 22. O locador é obrigado a: 
I - Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso 
a que se destina; 
II - Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel 
locado; 
III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 
IV - Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 
V - Fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minuciosa do 
estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência 
aos eventuais defeitos existentes; 
VI - Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por 
estas pagas, vedada a quitação genérica; 
VII - pagar as taxas da administração imobiliária, se houver, e de 
intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à 
aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador; 
VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro 
complementar contrafogo, que incidam ou venham a incidir sobre o 
imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato; 
IX - Exibir ao locatário, quanto solicitado, os comprovantes relativos 
às parcelas que estejam sendo exigidas; 
X - Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. (...) 

Quando ao inciso I preceitua o doutrinador Rizzardo (2009. P. 501) que 

ocorrendo o desvio da finalidade quanto a condição apta do imóvel, oportuniza 

o despejo segundo. 

Do inciso II Venosa salienta que: 

 

“O locador não poderá efetuar uma nova locação, nem mesmo 
permitir que outrem ocupe, provendo as ações cabíveis para afastar 
turbações de terceiros” (VENOSA. 2010. P. 501). 

 

     Do inciso III Rizzardo dispõe: 

 

“Se as leis municipais e outras determinarem a mudança do uso do 
imóvel locado, proibindo o funcionamento de atividade insalubre ou 
poluente, não se imputam a responsabilidade ao locador”(RIZZARDO. 
2009 p 501) 

 

Do inciso IV Quanto aos vícios Diniz comenta em sua obra referente a locações 

urbana: 

“O locador deve resguardar o locatário contra os vícios que possam 
prejudicar a utilização do prédio locado, desde que preexistente a 
entrega do imóvel ao locatário. ”(DINIZ. Maria Helena. 1999, p. 103). 

 

Do inciso V a mesma autora faz a seguinte referência: 
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"O locatário tem direito de exigir do locador, quando este lhe entregar 
o imóvel locado, uma relação escrita do estado de conservação. Tal 
providencia visa resguardar o locatário de eventuais reparos ao 
desocupar o imóvel, evitando que o locador cobre indevidamente por 
eventual reparo. ” (DINIZ. Maria Helena. 1999, p. 104). 

 

Do inciso VI extraímos do ensinamento de Venosa: 

 

"No recibo deverá constar as quantias discriminatórias, contendo 
taxas, impostos, seguros, despesa de condomínio,   para o 
locatário reter o pagamento. No caso de recusa no fornecimento do 
recibo, de acordo com o artigo 319 CC: “ O devedor que paga tem 
direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não 
lhe seja dada”. 

 

Do inciso VII o mesmo autor enriquece o nosso entendimento ao despender: 

 

"É responsabilidade do locador as despesas decorrentes da 
administração do imóvel. Geralmente as despesas estão embutidas 
nos encargos do locatário, e caso comprovado este ato, poderá o 
locatário pleitear a devolução dessas verbas (VENOSA. 2009, p. 158) 

 

No Inciso VIII a doutrina também tem o mesmo entendimento, conforme 

dizeres de Rizzardo: 

 

"As referidas despesas são de responsabilidade do locador, pois são 
decorrentes do imóvel e não da locação. Porém sendo acordado 
entre as partes, o locatário passa a ser responsável por estes 
encargos. (RIZZARDO. 2009, p 502). 

 

No Inciso IX o entendimento dos autores Farineli e Bonfim é: 

 

"O locatário tem o direito de saber se as quantias constante no recibo 
estão sendo paga pelo locador e se realmente são devidas. Assim, o 
locador deverá, caso exigido, apresentar os comprovantes relativo a 
despesas do condomínio, impostos, reparações, reformas etc.”. 
(FARINELI e BONFIM. 2010, p. 70). 

 

Quanto ao inciso X Diniz entende: 

 

"Trata-se de encargos que interessam a estrutura integral, ou 
aparência interna ou externa do prédio, bem como necessárias para 
repor suas condições de habitabilidade, entendida como gastos com 
obras que se incorporam  no valor do imóvel,  não sendo justo atribuí-
los ao imóvel. (DINIZ. 1999. P 105).  
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Ressalva-se ainda os dispositivos da lei do inquilinato 35 e 36 o qual versam 

outras obrigações: 

Vejamos o dispositivo legal: 

 

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as 
benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não 
autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, 
serão indenizáveis, e permitem o exercício do direito de retenção. 
 
Art. 36. As benfeitorias voluptuárias1 não serão indenizáveis, 
podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que 
sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. 

 

Logo o locador deverá indenizar as benfeitorias necessárias e as uteis 

tão somente se houver seu consentimento. 

Ainda como obrigação, o artigo 27 da Lei do inquilinato a obrigação de dar a 

preferência no caso de venda do imóvel ao locatário. 

Vejamos o dispositivo: 

 

Art. 27 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou de 
promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário 
tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de 
condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do 
negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de 
ciência inequívoca. 
Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do 
negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência 
de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser 

examinada a documentação pertinente. 
 

4.8.1 Locatário 

 

O locatário é representado pela pessoa que está contraindo a locação, seja 

ela pessoa física ou jurídica, ou seja, é a pessoa que irá se beneficiar do imóvel 

a ser locado.  

O artigo 569 do CC cita o rol de obrigações e deveres do locador, notemos: 

 

Art. 569. O locatário é obrigado: 
I - A servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou 
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presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como 
tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse; 
II - A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta 
de ajuste, segundo o costume do lugar; 
III - A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros, 
que se pretendam fundadas em direito; 
IV - A restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, 
salvas as deteriorações naturais ao uso regular. 

 

Disciplina o artigo 23 da Lei do inquilinato: 

 

Abaixo será demonstrado o entendimento doutrinário quanto os comentários 

do artigo 23 da Lei do inquilinato do qual prevê as obrigações do locatário: 

 

I - Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia 

útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver 

sido indicado no contrato; 

De acordo com Venosa: 

"Sendo o aluguel um dos principais deveres da locação, o locatário 
deverá pagar em dia o aluguel contratado, assim como os encargos 
locatícios, no prazo estipulado e no local pactuado. (VENOSA. 2010 
p. 125) 

 

II - Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível 

com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o 

mesmo cuidado como se fosse seu; 

 

Nos dizeres de Maria Helena Diniz: 

 

"Não poderá o locatário modificar a utilização do imóvel, mantendo a 
finalidade de uso previsto no contrato, usando o imóvel como se seu 
fosse, com os cuidados necessários”. (DINIZ. 1999, p 111) 

 

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as 

deteriorações decorrentes do seu uso normal; 

 

Conforme Rizzardo: 

 
"Incumbe ao locatário efetuar reparações no imóvel, como pinturas, 
conserto, de modo de aproxima-los ao modo que se encontrava no 
momento da locação. Como deteriorações decorrentes do uso 
normal, encontra-se as rachaduras, desgastes das tubulações 
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internas, desprendimentos de reboco, etc.” (RIZZARDO. 2009 p; 504) 

 

IV - Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de 

qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as 

eventuais turbações de terceiros; 

 

Rizzardo exemplifica o entendimento sobre tal inciso: 

 

"Rachaduras ou fissuras, do rompimento de tubulações internas, do 
afundamento do piso, do vergamento de vigas, da queda de muros e 
cercas, além de turbações e invasões de terceiros, das ameaças de 
danos, das ações propostas contra o locador, das comunicações 
vinda das autoridades públicas, em relação ao imóvel”. (RIZZARDO. 
2009 p 504) 

 

V - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas 

suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes 

ou prepostos; 

"Trata-se de danos recorrente de mal uso do imóvel, praticado por 
qualquer pessoa relacionada do locatário, inclusive visitantes. 
(SLAIBE FILHO.1993, p 150). 

 

VI - Não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o 

consentimento prévio e por escrito do locador; 

 

Para Venosa: 

"Não pode o locatário introduzir modificações no imóvel sem antes da 
concordância do locador, expressamente”. (VENOSA, 2010, p. 133). 

 

VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de 

tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou 

exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário; 

 

Na exposição de Rizzardo: 

 

"Qualquer documentação remetida ao imóvel locado deverá ser 
encaminhada ao locador.  Ainda que o locatário tenha de ser 
responsabilizado pelo pagamento de tributos e despesas de 
condomínio, deve entregar o comprovante ao locador”. (RIZZARDO. 
2009. P 505). 

 

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água 
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e esgoto; 

 

De acordo com Diniz: 

 

"Trata-se de despesas decorrente de vantagens usufruídas pelo 
locatário, devendo ficar a seu cargo. (DINIZ, 1999 p. 115) 

 

IX - Permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, 

mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o 

mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27; 

 

Conforme Venosa: 

 

"O Locador tem direito de vistoriar o imóvel, seja pessoalmente ou por 
meio de representante legal, bem como por terceiros, no caso de 
venda, e não com finalidade de exercer uma fiscalização ou controle 
sobre o imóvel locado." (VENOSA, 2010, p. 136) 

 

X - Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos 

internos; 

XI - pagar o prêmio do seguro de fiança; 

Além do respaldo do artigo 37 da Lei inquinaria, Venosa ressalva: 

 

"O pagamento do prêmio caberá ao locatário, sendo que o seguro 
abrange os alugueres e os demais encargos decorrentes da locação. 
(VENOSA, 2010, p 136) 

 

XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio. (...) 

Além do rol elencado acima, o artigo 25 e 26 da Lei do inquilinato também 

dispõe ao locatário a obrigação: 

 

Vejamos o que dispõe o dispositivo Legal: 

 

Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos 
tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador 
poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se 
refiram. 
Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele 
pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário 
reembolsa-lo integralmente. 

 
Art. 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização 
incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. 
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Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de dez dias, o locatário 
terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período 
excedente; se mais de trinta dias, poderá resilir o contrato. 

 
 

4.8.3 Imobiliária/Administradora de imóveis 

A imobiliária é a intermediadora da locação, será a mandatária do Locador. 

O proprietário de imóvel, quando procura uma imobiliária para administrar a 

locação, ele firma um contrato, e lhe outorga uma procuração com poderes 

para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, mediante o 

pagamento de uma taxa pela prestação de serviços, e, portanto, ele passa a 

figurar como mandatário do proprietário. 

Ainda poderá aparecer no contrato de locação uma garantia para tal 

compromisso, conforme previsão versa na seção VII – Das garantias locatícias 

da Lei 8.245/91. 

 
 

4.9 DAS GARANTIAS LOCATÍCIAS 

 
As garantias constam expressas no artigo 37 da Lei 8.245/91, vejamos: 

 

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as 
seguintes modalidades de garantia: 
I - Caução; 
II - Fiança; 
III - seguro de fiança locatícia. 
IV - Cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005) 
Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das 
modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. 

 

I - Caução 

 

A imobiliárias e locadores poderão substituir o fiador tradicional por uma 

caução. 
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A previsão legal para tal garantia está no artigo 38 da Lei do inquilinato. 

 

Art. 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. 
§ 1º A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de 
títulos e documentos; a em bens imóveis deverá ser averbada à 
margem da respectiva matrícula. 
§ 2º A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 
três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, 
autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo 
em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por 
ocasião do levantamento da soma respectiva. 
§ 3º A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no prazo de 
trinta dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das 
sociedades emissoras. 

 

Para que se estabeleça uma caução, há necessidade de uma manifestação de 

vontade. No campo do contrato de locação, essa caução depende da 

concordância da locação. Há evidente inspiração contratual na prestação da 

caução.  

Ao final da locação, não restando mais qualquer obrigação para o locatário, 

este, ou o terceiro garante, deverá levantar o deposito acrescido de 

atualização, perfazendo a devolução ao locatário. No entanto em caso de 

danos poderá ser revertido o valor em favor do locador. 

 

II – Fiança 

 

Constitui-se de uma garantia pessoal ou fidejussória prestada por um indivíduo 

estranho ao pacto locatício. Este por sua vez, assegura, em caso de 

inadimplência do locatário, o cumprimento da obrigação.  

É a modalidade mais aceita pelos Locadores e imobiliárias.  

Outras disposições legais sobre a fiança no código civil: 

 

O artigo 818 do CC dispõe que pelo contrato de fiança, uma pessoa 
garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, 
caso este não a cumpra. No artigo seguinte (819CC), ressalta que a 
fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. 
Art. 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do 
devedor ou contra a sua vontade. 
Art. 821. As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, 
neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e 
líquida a obrigação do principal devedor. 
Art. 822. Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os 
acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde 
a citação do fiador. 
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Art. 823. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal 
e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o 
valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao 
limite da obrigação afiançada. 
Art. 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto 
se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. 
Parágrafo único. A exceção estabelecida neste artigo não abrange o 
caso de mútuo feito a menor. 
Art. 825. Quando alguém houver de oferecer fiador, o credor não 
pode ser obrigado a aceitá-lo se não for pessoa idônea, domiciliada 
no município onde tenha de prestar a fiança, e não possua bens 
suficientes para cumprir a obrigação. 
Art. 826. Se o fiador se tornar insolvente ou incapaz, poderá o credor 
exigir que seja substituído. 
 

 

III -  Seguro fiança 

 

O seguro de fiança locatícia, no Brasil, garante ao locador (segurado), em caso 

de inadimplência do inquilino (garantido), o recebimento por parte da 

seguradora das coberturas contratadas na apólice. (Wikipédia, a enciclopédia 

livre). 

Tem previsão Legal nos termos do artigo 41 da Lei de locações em 

consonância com o artigo 760CC. 

 

IV - Cessão Fiduciária de Quotas de Fundo de Investimento. (Incluído pela Lei 

nº 11.196, de 2005) 

 

A cessão fiduciária de quotas de investimentos configura-se como a quarta 

modalidade de garantia dos contratos de locação. É uma novidade advinda 

desta Lei, onde as instituições autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) a exercer atividade de administração de carteira de títulos e 

valores mobiliários ficam autorizadas a constituir fundos de investimento que 

permitam a cessão fiduciária de suas cotas em garantia de locação imobiliária. 

Muito embora seja uma garantia prevista na Lei inquinaria, no mercado prático 

vivenciado de locações é uma garantia em desuso. 
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4.10 DO ALUGUEL NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

O aluguel está previsto no artigo 17 a 19 da Lei do inquilinato, é de livre 

convenção entre as partes inclusive no que diz respeito a reajustes, vedada a 

vinculação a moeda estrangeira ou ao salário mínimo. Portanto, prevalecendo 

a autonomia de vontade entre as partes e tendo como requisito da formação do 

preço a Lei da oferta e procura. 

Com relação ao preço Venosa ressalta: 

 

“ O preço do aluguel ou aluguer é essencial neste contrato. Mais 
comum que seja fixado em dinheiro e fixado periodicamente, por 
semana, mês, bimestre etc. Nada impede que seja pago de uma só 
vez por todo o período da locação, bem como seja constituído de 
outra espécie se não a de dinheiro, mas sempre redutível a um valor. 
O aluguel é sempre devido durante o tempo em que a coisa estiver à 
disposição do locatário, ainda que dele não se utilize” (VENOSA. 
2004, p. 140). 

 

Conforme o dispositivo 17 da Lei do inquilinato existe duas restrições quanto 

a fixação do aluguel, vejamos: 

 
Art. 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em 
moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao 
salário mínimo. 
 

Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observados os critérios de 

reajustes previstos na legislação específica. 

 

Isto por razão das regras do processo inflacionário nem sempre acompanha 

a economia Nacional. 

Quanto a fixação de um índice de reajuste, novo aluguel, dispõe o artigo 18 

da Lei inquinaria: 

 

Art. 18 É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o 
aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. 

 
 

Diante deste fato, Rizzardo explana: 

 

"Quando ao índice de reajuste do aluguel o conselho regional de 
corretores da cidade de São Paulo (CRECI/SP aponta como “índices 
do aluguel” os seguintes: a) Índice de custo de vida – IVC/Dieese; b) 
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Índice Geral de Preço- Disponibilidade interna – IGP DI/ FVG; c) 
Índice geral de preço de mercado – IGPM/FGV; d) Índice Nacional do 
Consumidor – INPC/IBGE; e) Índice de preço ao consumidor – 
IPC/FIPE; e f) Índice Nacional de Preço ao consumidor Amplo 
IPCA/IBGE”. (RIZZARDO. 2009, p 500). 

 

Entretanto, cabe salientar o artigo 18 da Lei 9069/95 – Plano Real, onde da 

leitura extrai-se que a clausula que houver uma fixação de periodicidade 

inferior a um ano será nula. 

 

Por fim, o artigo 19 da Lei, dispõe: 

 

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três 
anos1 de vigência do contrato ou do acordo anteriormente 
realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel,2-3 a fim de 
ajusta-lo ao preço de mercado. 

 

Portanto, está assegurado as partes contratantes a revisão judicial do 

aluguel em caso de discordância do preço. 

No que diz respeito a data do vencimento, exceto no caso de locação 

desprovido de garantias ou na locação para temporada, o locador não pode 

exigir o pagamento antecipado do aluguel sob peba de configurar contravenção 

penal (Artigo 43, III da lei do inquilinato). Assim o aluguel pactuado em contrato 

provido de garantias pode ser cobrado apenas depois do mês de uso do 

imóvel. 

Esclarece Silvio Venosa, na sua obra da Lei do inquilinato comentada que o 

artigo 42 da lei de locação, mencionado no caput do artigo 20, deixa essa ideia 

bem cristalina, na medida em que estabelece expressamente que não estando 

a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do 

locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês 

vincendo. A expressão até o sexto dia útil deixa a cargo do locador o momento 

da cobrança antecipada, que pode se dar em qualquer um dos seis primeiros 

dias uteis do mês que se inicia. Ademais o adiantamento apenas pode ser de 1 

(um) mês e não por tempo superior. 

Esta se torna uma prática ilegal por parte da imobiliária quando 

acompanhada da exigência de alguma outra garantia e considerada 

contravenção conforme a Lei do Inquilinato. 

 A legislação prevê detenção de 5 dias a 6 meses e multa de 3 a 12 vezes o 
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valor do último aluguel revertida ao locatário. 

  

Art. 43. Constitui contravenção penal, punível com prisão simples de 
cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do valor do 
último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário: 
I – Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além 
do aluguel e encargos permitidos; 
II – Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma 
modalidade de garantia num mesmo contrato de locação; 
III – cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do art. 42 e 

na locação para temporada. 
 

4.11 DAS SUB LOCAÇÕES 

No dizeres de Scavone Junior: 

 

"Sublocação nada mais é o contrato que decorre da locação original, 
mediante o qual o sublocador (locatário no contrato principal), se 
obriga a ceder ao sublocatário, um terceiro que não figura no contrato 
de locação, o uso e o gozo de imóvel urbano por tempo determinado 
ou não, mediante pagamento de aluguel”. (SCAVONE JUNIOR, 2016, 
p. 1176). 

 

Os pressupostos para que haja contrato regular de sublocação são: 

 

a) Contrato de locação em curso; 
b) Sublocador que figura como locatário no contrato principal; 
c) Transferência de uso e gozo, do imóvel recebido pelo 
locatário, ao sublocatário, mediante pagamento, por este, de alugueis 
ao sublocador (locatário do contrato principal), limitando a 
transferência aos direitos decorrentes do contrato original. 
(SCAVONE JUNIOR. 2016, p. 1177). 

 

Outrossim, não existe, na sublocação, qualquer relação jurídica entre o 

sublocatário e o locador original. Dispõe a Lei do inquilinato que o aluguel da 

sublocação não poderá ter caráter especulativo. Todavia excepciona a hipótese 

de sublocação de habitações seletivas multifamiliares, na espécie, que o 

sublocador cobre do sublocatário o dobro daquilo que paga ao locador, 

incentivando a habitação social e premiando aquele que emprega a função 

social da propriedade. 

 

Veja como dispõe a legislação: 
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Art. 21. O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação; 
nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não 
poderá ser superior ao dobro do valor da locação.  
Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o 
sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. 

 
CPC -Art. 890. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou 
terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da 
quantia ou da coisa devida. 
§ 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o devedor ou 
terceiro optar pelo depósito da quantia devida, em estabelecimento 
bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, em 
conta com correção monetária, cientificando-se o credor por carta 
com aviso de recepção, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a 
manifestação de recusa.  
§ 2o Decorrido o prazo referido no parágrafo anterior, sem a 
manifestação de recusa, reputar-se-á o devedor liberado da 
obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.  
§ 3o Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento 
bancário, o devedor ou terceiro poderá propor, dentro de 30 (trinta) 
dias, a ação de consignação, instruindo a inicial com a prova do 
depósito e da recusa.  
§ 4o Não proposta a ação no prazo do parágrafo anterior, ficará sem 
efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.  

 

4.11.1 Tipos de sublocação residencial 

 

• Total do imóvel: o imóvel é sublocado em sua totalidade com a saída do 

locatário do mesmo. 

• Parcial: o imóvel é locado em partes permanecendo o locatário no 

imóvel. 

• Multifamiliar: o locatário loca o imóvel para moradia de famílias. É o caso 

de prédios alugados para uma pessoa que alugará quartos para famílias 

residirem. Também chamados de “cortiço” ou “pensão”. 

 

4.11.2 Cessão 

A cessão, a sublocação e o empréstimo do imóvel da locação não poderão 
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ser feitas a terceiros sem o formal consentimento do Locador (Art. 13). 

Caso ocorrer, estará caracterizada a violação do contrato, e o Locador 

poderá propor a Ação de Despejo, cobrando a multa prevista no contrato. 

 

Veja como dispõe a legislação: 

 
Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, 
total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito 
do locador. 
§ 1º Não se presume o consentimento pela simples demora do 
locador em manifestar formalmente a sua oposição. 
§ 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de 
uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias 
para manifestar formalmente a sua oposição. 

 

 

4.11.3 Término do contrato de sublocação 

 
Uma vez que o contrato de locação termine também estará encerrado o da 

sublocação. O sublocador deve ter o cuidado de não fazer contratos superiores 

ao da locação e deixar claro os termos da lei. 

 

Art.14.   Aplicam - se às sublocações, no que couber, as disposições 
relativas às locações. 
Art. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, 
resolvem - se as sublocações, assegurado o direito de indenização 
do sublocatário contra o sublocador. 
Art. 16.  O sublocatário responde subsidiariamente ao locador 
pela importância que  dever ao sublocador, quando este for 
demandado e, ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. 

 

Não deixa dúvidas a legislação quando fundamenta a sublocação, no 

entanto na prática, sabemos que ocorre diferente. Em geral a maioria dos 

contratos proíbe a sublocação, cedência ou empréstimo do imóvel residencial 

locado, mas é comum que o locador com o tempo descubra que no imóvel não 

reside mais o locatário e sim outras pessoas ligadas a este e não participantes 

do contrato ou outra pessoa estranha a quem o contrato foi transferido sem 

consentimento do locador.  

Muito embora, a sublocação seja uma realidade que se incorpora cada vez 
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mais ao mercado imobiliário, por ser útil em dadas situações, nota-se que para 

as imobiliárias a sublocação, cessão e até mesmo o empréstimo, seja total ou 

parcial se mostra desinteressante, por conta de se pensar na perda de controle 

sobre o locado ou mesmo na confusão da locação, por isso na grande maioria 

está vetado no contrato de locação.  
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5 PRAZO E MULTA PELA DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMOVEL PELO 

LOCATÁRIO 

Durante o prazo do contrato o locador, não poderá reaver o imóvel, a não 

ser que haja, por parte do inquilino, infração legal ou contratual. 

Este é o teor do artigo 4º da Lei do inquilinato. 

 

Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não 
poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que 
estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, 
pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento 
do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. 
Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a 
devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, 
privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas 
daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com 
prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência. 

 

O Locador somente poderá rescindir unilateralmente o contrato dentro das 

previsões legais. Logo se a imobiliária e/ou locador impor clausula, que permite 

a rescisão unilateral por parte do locador e impõe multa compensatória ao 

locatário, esta será nula, daí extrai-se o objetivo do artigo 4º da diferida lei, cujo 

intuito é manter a relação contratual e proteger o locatário das arbitrariedades 

do locador e/ou da imobiliária. 

A multa compensatória só é devida pelo locatário em caso de rescisão 

unilateral do contrato de locação, conforme redação da segunda parte do artigo 

supracitado. 

Assim, no caso em que o contrato esteja vigorando por tempo determinado, 

a multa compensatória ficará sujeita a multa estipulada no contrato. Assim, 

afastando a remissão ao artigo 924 do atual código civil, o artigo 4º da Lei 

8.245/91, de forma imperativa, a redução proporcional ao período de 

cumprimento do contrato, manteve-se, rompendo-se a possibilidade defendida 

pela doutrina de redução equitativa preconizada pelo referido artigo 413 do 

código civil. 

Convém notar que não há qualquer limitação a multa na lei do inquilinato, 

que a rigor está limitada apenas ao valor do contrato nos termos do artigo 412 

do código civil, ou seja, ao valor do aluguel, multiplicado pelo número de meses 
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da vigência contratada. Todavia, a praxe indica que normalmente é estipulado 

em três meses e aluguel. 

Ora, o contrato de locação estando por prazo indeterminado, a parte 

locatária fica isenta de quaisquer multas, desde que comunique a 

imobiliária/locador com 30 (trinta) dias de antecedência. Tal previsão está 

contida no artigo 6º da Lei do inquilinato. 

 

Art. 6º O locatário poderá denunciar a locação por prazo 
indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com 
antecedência mínima de trinta dias. 
Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir 
quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes 
quando da resilição. 

 

Nesta hipótese, a imobiliária cobrará o aluguel e encargos firmados até a 

entrega efetiva das chaves. E por ocasião o locatário não ter comunicado, será 

cobrado um aluguel e encargos como compensação de tal ausência. 

Consequentemente deverá prestar contas ao locador. 

 



57 

6 DIVORCIO OU MORTE DO LOCATÁRIO E DO LOCADOR: SUB 

ROGAÇÃO 

Conforme artigo 10 da Lei do inquilinato, morrendo o locador, o contrato de 

locação será transferido para os herdeiros. Dispõe o texto legal: 

 

Art. 10. Morrendo o locador, a locação transmite - se aos herdeiros. 
 
 

 Por tanto ocorrendo tal fato, cabe a imobiliária confirmar a veracidade dos 

fatos e ajustar o contrato de locação a nova situação junto ao locatário e ao 

novo proprietário. 

Por sua vez, os artigos 11 e 12 da Lei 8.245/91 estabelecem a possibilidade 

de substituição do locatário por sub-rogação, independente da vontade do 

locador. Pois compreende-se que em caso de morte, separação de fato, a 

locação prossegue automaticamente com o cônjuge ou companheiro que não 

faz parte do contrato originalmente celebrado, mas permanece no imóvel 

residencial locado. 

 

Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e 
obrigações: 
I - Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou 
o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as 
pessoas que viviam na dependência econômica do de cujus, desde 
que residentes no imóvel; 
II - Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o 
caso, seu sucessor no negócio. 

 
Art. 12.  Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio 
ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá 
automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no 
imóvel 
§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação 
será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a 
modalidade de garantia locatícia 
§ 2º O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no 
prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da comunicação 
oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da 
fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.   
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7 AÇÃO DE DESPEJO 

A ação de despejo está amparada no caput do artigo 5º da Lei do 

inquilinato, o qual dispõe: 

 

 Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador 
para reaver o imóvel é a de despejo. 

 

Ou seja, a ação de despejo é única competente para dissolver o pacto 

locatício promovendo a retomada do imóvel. Podendo ser aplicada para 

qualquer tipo de contrato, seja residencial não residencial, temporada, inclusive 

se tratando de hospital e escolas. 

A ação de despejo em rigor segue o procedimento ordinário, sendo 

regulada pelas normas do código processo civil e artigo 59, da Lei do 

inquilinato, aplicando as especialidades da Lei de Locações que lhe são 

pertinentes. 

 

7.1 PRINCIPAIS ASPECTOS PROCESSUAIS 

a) Foro competente 

 

O foro do lugar do imóvel objeto do contrato de locação, salvo foro de 

eleição, que deverá ser respeitado conforme artigo 58, II da lei 8.245/91. 

 

b) Legitimidade Ativa 

 

Ordinariamente, o locador (legitimado ativo); anterior nu – proprietário ou 

fideicomissário (artigo 7º da lei do inquilinato); adquirente (artigo 8º); cônjuge 

que não anuiu, na locação por prazo superior a 10 anos (artigo 3º) ambos da 

Lei do inquilinato. 
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c) Legitimidade Passiva 

 

Locatário, como no caso do artigo 12, sublocatário legítimo (L.I, arts 14, 15, 

16 e 59 § 1, V); pessoas não autorizadas, após a morte do locatário (L.I arts. 

11, I e 59 § 1º, IV).  

 

d) Valor da causa 

 

Dose meses de aluguel vigente ou três salários, considerando o último, na 

ação de desejo por extinção do contrato de trabalho (L.I, art 47, II). 

 

e) Petição Inicial 

 

Deve respeitar os requisitos do artigo 319 do código de processo civil, tendo 

em vista que a lei do inquilinato, no artigo 59, dispõe: 

 

“Com as mudanças constantes deste capitulo, as ações de despejo 
terão o rito ordinário” 

 

Nos termos do código de processo civil em vigor, a referência deve ser 

entendida razão da extinção do rito sumário. De qualquer forma, devem ser 

acrescidas as peculiaridades de cada ação de despejo. 

 

f) Procedimento 

 

 

Procedimento comum, exceto despejo para uso próprio, por pessoa física, 

cuja ação poderá, se o autor quiser, ser aforada no juizado especial civil, 

seguindo o procedimento da lei 9.099/95, artigo 8º. 
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8 EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

 

São várias as causas que ocasionam o fim do contrato de locação. 

 

De acordo com Venosa: 

 

"A causa mais natural da extinção de um contrato ou uma obrigação é 
através do cumprimento da obrigação pactuada, sendo que no 
contrato de locação por prazo determinado, entregue o imóvel no 
termino final do prazo, extingue-se o contrato, sem que haja outra 
formalidade”. (VENOSA, 2010, p 71). 

 

Levando em cortejo a redação legal do artigo 535 do Código Civil, a locação 

pode se dar por tempo determinado ou indeterminado.  

Todavia, para reaver a coisa, terá o locador de notificar o locatário, para que 

no prazo de 30 (trinta) dias a entregue. Gize-se que a devolução da coisa, ao 

término do prazo de locação ou por denúncia vazia do locador, se dá com o 

contrato já concluído. 

As regras para a extinção de um contrato de locação de imóvel residencial 

são definidas nos artigos 46 e 47 da Lei n° 8.245/91, que ora transcreve-se: 

 

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou 
superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o 
prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. 
§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do 
imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, 
presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. 
§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locado poderá denunciar o 
contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para 
desocupação. 

 
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: 

 

No caso de um contrato que fora celebrado com prazo menor que 30 meses 

o locador não poderá fazer a denúncia vazia, podendo reaver o imóvel somente 

nos casos previstos no art. 9, que são: 
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Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: 

 

I - Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a 
ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu     emprego; 
II - 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; 
III - Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a 
realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a 
área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for 
destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinquenta por cento; 

IV - Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. 
 

Portanto, assim que o Locatário manifestar interesse quanto a rescindir o 

contrato de locação, se obriga a comunicar a imobiliária / locador com 30 dias 

de antecedência, em caso de o contrato estar por tempo indeterminado, 

conforme previsão legal, ou ainda ao pagamento de multa contratual por 

quebra do contrato, em caso de ocorrer a entrega das chaves antes do término 

do contrato. 

Ainda está obrigado a entregar o imóvel nas mesmas condições do relatório 

de vistoria de entrada, e em caso de divergência repará-lo ou então indenizar o 

locador. Também deverá o locatário entregar o imóvel sem nenhum ônus, ou 

seja, com a energia elétrica desligada e quitada, apresentar certidão negativa 

de débitos referente a companhia de água, gás, condomínio e quaisquer outras 

que estejam vinculados ao imóvel durante o período em que utilizou o imóvel. 

Em contrapartida a imobiliária deverá tomar o cuidado para conferir a 

veracidade das informações apresentada pelo locatário, e em caso de haver 

alguma pendência cobrar deste a regularização. 
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9 PRAZO PRESCRICIONAL NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO 

Prescrição, é o ato de prescrever; ordem terminante, expressa; extinção de 

um direito ou de uma obrigação cujo cumprimento não se exigiu em 

determinado tempo. Enquanto que prescrever é determinar; fixar; limitar; 

marcar; ordenar; ficar sem efeito por ter decorrido certo prazo legal 

(DICIONÁRIO BRASILEIRO GLOBO). 

A doutrina, em sua grande maioria destaca o conceito de prescrição 

defendido por Clóvis Beviláqua, que “é a perda da ação atribuída a um direito, 

e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não-uso delas, 

durante um determinado espaço de tempo” (apud VENOSA, 2005, p. 597).  

A pretensão relativa a dívidas decorrentes da locação prescreve em 3 (três) 

anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3º, inciso I, do Código Civil.  

 

Vejamos: 

Art. 206. Prescreve: 
(...) 
§ 3o Em três anos: 
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; 

 

Não exercido o direito dentro do referido prazo, opera-se o instituto da 

prescrição, fulminando, dessa forma, a pretensão do interessado. 

Com o objetivo de retomada imediata da posse, algumas empresas 

imobiliárias costumam requerer em Juízo apenas o despejo do imóvel, 

deixando de levar em consideração a existência de um crédito, bem como o 

fato de que o contrato de locação não residencial, habitualmente, é garantido 

por fiador, o qual é devedor solidário e pode ser acionado para fins de garantir 

o direito à pretensão das verbas locatícias. 

O equívoco só é percebido quando, após o trâmite da ação exclusivamente 

de despejo e respectiva retomada da posse, as empresas apuram o crédito e 

buscam executá-lo contra o locatário e o fiador. Neste momento é que vem a 

surpresa, pois constatam que o crédito, ou boa parte dele, está fulminado pelo 

instituto da prescrição. 

A interrupção da prescrição, frise-se, só ocorre uma vez e nas hipóteses 

elencadas no artigo 202 do CC:  
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Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer 
uma vez, dar-se-á: 
I - Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, 
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; 
II - Por protesto, nas condições do inciso antecedente; 

III - por protesto cambial; 
IV - Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou 
em concurso de credores; 
V - Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
VI - Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe 
reconhecimento do direito pelo devedor. 
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data 
do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a 
interromper. 

 

O que significa que, se não for deduzida a pretensão em Juízo (cobrança do 

crédito), dentro do prazo de 3 (três) anos, para que se interrompa a prescrição 

com o despacho do Magistrado ordenando a citação, a empresa não terá mais 

o direito pretendido. 

Percebe-se que a pretensão de cobrança deve ser deduzida em Juízo antes 

dos 3 (três) anos para não ser afetada pela prescrição. Se a empresa tiver 

crédito, a ação de despejo deve ser cumulada com cobrança de aluguéis para 

que se interrompa a prescrição no que se refere aos aluguéis em aberto. A 

imobiliária também pode ingressar com despejo sem cobrança e, 

simultaneamente, ajuizar ação de execução de título extrajudicial, se possuir 

título executivo líquido, certo e exigível (contrato de locação) conforme previsão 

do artigo 585 CC. 

 

Dispõe o dispositivo: 

 

Art. 585 - São títulos executivos extrajudiciais: 
 
V - O crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel 
de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e 
despesas de condomínio; 

 

Para isto, a parte terá que ajuizar duas execuções, uma quando ingressar 

com ação de despejo e outra ao final do trâmite da ação de despejo, pois terá 

direito aos aluguéis em aberto até a data da imissão na posse, ainda que o 

imóvel tenha sido anteriormente abandonado, conforme pontua Silvio de Salvo 

Venosa: 
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“Os aluguéis devidos pelo locatário são aqueles devidos e não pagos 
até a imissão do locador na posse do imóvel, ainda que este tenha 
sido anteriormente abandonado. O contrato de locação ”somente é 
rescindido” com a efetiva entrega das chaves do imóvel ao locador, 
ou sua imissão na posse por ato judicial, sendo irrelevante para esse 
fim a simples desocupação do imóvel, fato que não exonera o 
locatário da responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e demais 
encargos contratuais. (VENOSA, 2010, p. 307).”  

 

Tal medida não é recomendada, pois a imobiliária, além de usar do 

Judiciário para resolver uma questão com três ações, terá gastos altíssimos 

com o pagamento de custas judiciais. 

Portanto, a simples ação de despejo, sem cobrança, não interrompe a 

prescrição dos aluguéis, uma vez que o devedor precisa ser constituído em 

mora no que se refere a tais verbas pretendidas. 

Isso também vale para o fiador, que é devedor solidário e sempre 

lembrando que ele pode ser considerado parte ilegítima se for acionado em 

ação de despejo sem cobrança.  
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10 DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Responsabilidade é o termo latino cujo significado, segundo o dicionário, é a 

obrigação ou dever de arcar as consequências de suas ações ou ações de 

alheios. Ou seja, esse termo refere-se à qualidade do que é responsável ou 

obrigado de responder os atos próprios ou das demais pessoas. 

Esse termo se refere à palavra em latim respondere. Esse termo significa 

algo como “responder, prometer em troca”, ou seja, uma vez que um indivíduo 

esteja responsável por determinada coisa ou acontecimento, será obrigado a 

responder pelas consequências disso, tanto caso o resultado seja positivo 

quanto o resultado seja desastroso. 

 

10.1 HISTORICO DA EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO 

DIREITO BRASILEIRO 

A evolução da Responsabilidade Civil do Estado no direito brasileiro, 

seguindo a orientação de Diógenes Gasparini, poderá ser melhor analisada, 

dividindo-se por períodos históricos: período colonial, período imperial e 

período republicano.  

No período colonial vigoravam as leis portuguesas em nosso território, 

prevalecendo a teoria da irresponsabilidade patrimonial do Estado, pois não 

existia qualquer possibilidade de colonos reivindicarem direito à indenização 

perante a coroa portuguesa. 

Na fase do império, não havia qualquer dispositivo a respeito da 

responsabilidade patrimonial do Estado. A Constituição de 1824, não continha 

disposição expressa, apenas previa a responsabilidade de seus funcionários 

em decorrência de abusos ou omissões, praticados no exercício de suas 

funções, com exceção no que dizia respeito ao imperador, que gozava do 

privilégio da irresponsabilidade. (Art.99). 

No período republicano, com a promulgação da Constituição de 1891, 

nenhuma mudança se constatou neste sentido, também previa apenas a 
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responsabilidade dos funcionários públicos por abusos e omissões, nos moldes 

da Constituição anterior (art. 82). No entanto algumas leis ordinárias foram 

elaboradas neste período, responsabilizando expressamente a Fazenda 

Pública por atos lesivos praticados por seus agentes, tornando-se a fazenda 

Pública solidária com seus funcionários. Como exemplo, o Decreto nº 1663, de 

30 de janeiro de 1894, que responsabilizava o Estado por danos decorrentes 

de colocação de linhas telegráficas. 

Com o código civil de 1916, institui-se a responsabilidade patrimonial 

subjetiva do Estado, em seu art. 15, in verbis: 

  

Art.15 - As pessoas jurídicas de direito público são civilmente 
responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade 
causarem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito 
ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra 
os causadores do dano. 

  

A doutrina dominante, embora de forma equivocada, conferiu a este 

dispositivo interpretação civilista, consagrando a teoria da culpa ou da 

responsabilidade subjetiva como fundamento da responsabilidade civil do 

Estado. A redação deste artigo ensejou algumas divergências quanto à 

interpretação e aplicação deste dispositivo, havendo quem visualizasse nele 

algum enfoque objetivo. 

Com as Constituições de 1934 e 1937, acolheu-se, nos termos dos artigos 

171 e 158 destas Constituições respectivamente, o princípio da 

responsabilidade solidária do Estado e dos funcionários, quando estes 

causassem prejuízos provenientes de condutas negligentes, omissivas ou 

abusivas.  

Foi com a Constituição Federal de 1946 que se consagrou explicitamente a 

responsabilidade objetiva perante o ordenamento jurídico brasileiro. Enunciava 

seu art. 194, in verbis: 

  

Art. 194 - As pessoas jurídicas de direito público interno são 
civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa 
qualidade, causarem a terceiros. 
Parágrafo único – Caber-lhes-á ação regressiva contra os 
funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes. 

  

Esta disposição da Constituição, possuía duas regras: a responsabilidade 
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objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva do funcionário quando do 

direito de regresso contra o funcionário. 

Desta forma, acolheu-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, ou 

melhor, a responsabilidade sem culpa ou teoria do risco administrativo, como 

afirma Hely Lopes Meirelles: 

 

“Só louvores merece a nova diretriz constitucional, mantida na vigente 
constituição (art.37, § 6º), que harmoniza os postulados da 
responsabilidade civil da Administração com as exigências sociais 
contemporâneas, em face do complexo mecanismo do Poder Público, 
que cria riscos para o administrado e o amesquinha nas demandas 
contra a Fazenda Pública, pela hipertrofia dos privilégios estatais”.  

  

Portanto, não há qualquer dúvida de que, desde a Constituição de 1946, o 

Estado passou a responsabilizar-se objetivamente, visto o teor do dispositivo 

mencionado, alterando a orientação subjetivista fornecida pelo código civil de 

1916. 

Na Constituição de 1967 e na Emenda nº 1, de 1969, mantiveram-se as 

mesmas disposições normativas. 

A atual Constituição Federal de 1988, também acolheu a Responsabilidade 

Objetiva do Estado, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37, in verbis: 

  

§ 6ª - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

  

Neste dispositivo seguem-se os moldes traçados nas Constituições 

anteriores, mantendo-se uma linha evolutiva da responsabilidade civil objetiva 

da Administração, pela modalidade do risco administrativo. O preceito também 

estabelece relação de responsabilidade dupla, a da Administração e de seus 

delegados na prestação dos serviços públicos, no caso de dano à vítima, 

respondendo objetivamente; e do agente ou servidor que causa o dano, de 

caráter subjetivo, calcado no dolo ou na culpa. 

 Com a entrada em vigor, no dia 11 de janeiro de 2003, do novo código civil 

brasileiro, a evolução da responsabilidade civil objetiva, ainda se torna mais 

evidente, como se constata com a redação dada em seu artigo 43, in verbis: 

 

 Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
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responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade 
causarem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

  

Podemos afirmar que o legislador brasileiro, seguindo as orientações da 

doutrina e da jurisprudência, sempre acompanhou a evolução da 

responsabilidade do Estado objetivamente, afastando a culpa e perquirindo a 

doutrina do risco. Entendemos que a responsabilidade subjetiva se manteve 

presente, inicialmente pela tese da “culpa civil” e posteriormente na noção de 

“falta do serviço”, apenas no período que compreende o início da vigência do 

antigo código civil de 1916, até a promulgação da Constituição Federal de 

1946, quando a responsabilidade do Estado passou a ser oficialmente objetiva, 

ficando ab-rogado aquele dispositivo do código civil anterior (art.15). 

O atual código civil brasileiro (Lei n°10.406, de 10/01/2002), distinguiu as 

duas espécies de responsabilidade, a contratual e a extracontratual, sendo 

ambas regidas pelo mesmo princípio.  

Em nosso ordenamento jurídico prevalece a teoria clássica da culpa como 

regra geral de fundamentação da responsabilidade civil no direito privado, 

abraçado pelo código civil de 1916 e mantido no atual de 2002. Entretanto, 

para melhor atender as condições de vida em nossa sociedade o legislador 

instituiu leis em determinadas situações, a reparação do dano cometido sem 

culpa, implantando também o princípio da responsabilidade civil legal ou 

objetiva. 

Desta forma foi acolhido pelo nosso código civil a teoria do exercício de 

atividade perigosa e o princípio da responsabilidade independente de culpa nos 

casos especificados em lei, como exemplo desses “casos especificados em 

lei”, a exemplo da Lei de Acidentes do Trabalho, o Código Brasileiro de 

Aeronáutica, a Lei que trata dos danos causados ao meio ambiente e outras. 

É importante salientar que no caso da “culpa presumida”, inverte-se o ônus 

da prova, facultando o agente a prova de excludentes de sua conduta. Porém, 

nos “casos especificados em lei”, bem como, no exercício de atividade que 

implique em “risco”, não se prevê a possibilidade do agente, mediante inversão 

do ônus probandi, se livrar da responsabilidade, alegando que adotou medidas 

cabíveis para que a lesão não ocorresse.  

Portanto resta clara a convivência das duas teorias: a da culpa como regra 
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geral e, a objetiva complementando-a em casos específicos. 

 

10.2 CONCEITO 

O conceito de responsabilidade civil é extraído da concepção de Maria 

Helena Diniz: 

 

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem 

alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em 
razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, 
ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda, de simples 
imposição legal. Definição esta que guarda, em sua estrutura, a ideia 
de culpa quando se cogita da existência de ilícito (responsabilidade 
subjetiva), e a do risco, ou seja, da responsabilidade sem culpa 
(responsabilidade objetiva)”. (DINIZ, 2011, p 50). 

 

 

 Por sua vez, Sergio Cavalieri Filho preceitua:  

 

“Em seu sentido etimológico, responsabilidade exprime a ideia de 
obrigação, encargo, contraprestação. Em seu sentido jurídico, o 
vocábulo não foge dessa ideia. Designa o dever que alguém tem de 
reparar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever jurídico. 
Em apertada síntese, a responsabilidade civil é um dever jurídico 
sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação 
de um dever jurídico originário”. CAVALIERI FILHO, 2010 p. 02). 

 

Sua previsão Legal está ilustrada no artigo 186 do Código Civil:  

 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 

 Ainda provisionado no dispositivo 927 CC:  

 

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo”.  
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10.3 FINALIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil apoia-se no princípio da restitutio in integrum, isto é, 

da reposição do prejudicado ao status quo ante. Neste sentido, a 

responsabilidade civil possui dupla função na esfera jurídica do prejudicado: a) 

mantenedora da segurança jurídica em relação ao lesado; b) sanção civil de 

natureza compensatória.  

 

Sobre esse contexto, Maria Helena Diniz afirma que: 

 

“Grande é a importância da responsabilidade civil, nos tempos atuais, 
por se dirigir à restauração de um equilíbrio moral e patrimonial 
desfeito e à 
Redistribuição da riqueza de conformidade com os ditames da justiça, 
tutelando a pertinência de um bem, com todas as suas utilidades, 
presentes e futuras, a um sujeito determinado. (...). Por isso, há em 
nosso, ordenamento jurídico a responsabilidade civil não só 
abrangida pela ideia do ato ilícito, mas também o ressarcimento de 
prejuízos em que não se cogita da ilicitude da ação do agente ou até 
da ocorrência do ato ilícito, o que se garante pela Teoria do Risco, 
haja vista a ideia de reparação ser mais ampla do que meramente ato 
ilícito” (DINIZ, 2002, p. 6). 

 

 

10.4 ESPÉCIES DA RESPONSABILIDADE CÍVIL 

O instituto da responsabilidade civil se divide em duas espécies, quais 

sejam: a) a contratual, respaldada nos artigos 389 e 395 do Código Civil 

Brasileiro, que tem por base o adimplemento da obrigação imposta. Esta é 

facilmente observada, já que as partes estão vinculadas a um contrato. Há uma 

presunção de dano e de culpa, tornando facilitada a identificação do causador 

do dano; b) a extracontratual ou aquiliana é oriunda do inadimplemento da lei e 

está elencada nos artigos 186 e 927 do CC/02. Nesse caso, a vítima deve 

provar o dano, quem é o causador do dano e o nexo de causalidade. 

Considerando o tema proposto, cabe aprofundamento maior para a 

responsabilidade contratual que sujeita as partes ao cumprimento da obrigação 

imposta no contrato de locação, o qual seja abordado na sequência 
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10.5 RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL 

A responsabilidade contratual trata-se da reparação dos danos causados 

pelo descumprimento do pactuado em um contrato. 

 

Preleciona acerca do tema Maria Helena Diniz: 

 

“Sendo o princípio da obrigatoriedade da convenção um dos 
princípios fundamentais do direito contratual, as estipulações feitas no 
contrato deverão ser fielmente cumpridas, sob pena de execução 
patrimonial contra o inadimplente. O ato negocial, por ser uma norma 
jurídica, constituindo lei entre as partes, é intangível, a menos que 
ambas as partes o rescindam voluntariamente ou haja a escusa por 
caso fortuito ou força maior (CC, art. 393, parágrafo único) [...] 
As obrigações devem ser, portando cumpridas; o devedor está 
obrigado a efetuar a prestação devida de modo completo, no tempo e 
lugar determinados no negócio jurídico, assistindo ao credor o direito 
de exigir o seu cumprimento na forma convencionada. O 
adimplemento da obrigação é a regra e o inadimplemento, a exceção 
[...]” (DINIZ, 2011, p. 263). 

 

 

A respeito do tema aduz Cavaliere Filho:  

 

“Em apertada síntese, responsabilidade civil contratual é o dever de 
reparar o dano decorrente do descumprimento de uma obrigação 
prevista no contrato. É a infração a um dever estabelecido pela 
vontade dos contraentes, por isso decorrente de relação obrigacional 
preexistente”. (CAVALIERI FILHO, 2012, p.305) 

 

Diante disso, verifica-se que a responsabilidade civil contratual deriva de 

uma obrigação procedente, ou seja, é o objeto do contrato pactuado entre as 

partes. Assim, com o descumprimento da obrigação firmada é que nasce uma 

nova obrigação, a obrigação de reparar o dano causado pelo descumprimento 

daquela primeira obrigação e é esta “segunda obrigação” que se denomina 

responsabilidade. 

 

10.6 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 

Os pressupostos da responsabilidade civil contratual são: existência de 
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contrato válido; inexecução do contrato; dano e nexo causal. 

 

Com relação à existência de contrato válido afirma Aguiar Dias:  

 

Particularizemos o estudo da responsabilidade contratual. Ela 
pressupõe um contrato válido, concluído entre o responsável e a 
vítima. Decompondo esse conceito, obtemos três elementos: 
existência do contrato; a sua validade, envolvendo, naturalmente, a 
questão da responsabilidade no caso de contrato nula; estipulação 
entre o responsável e a vítima. (DIAS. 2006, p. 165). 

 

 Assim entende Cavaliere Filho: 

 

“Daí se conclui que, na responsabilidade contratual, antes de emergir 
a obrigação de indenizar, já existe uma relação jurídica previamente 
estabelecida pelas partes, fundada na autonomia da vontade de 
regida pelas regras comuns dos contratos. 
 [...] Na responsabilidade contratual, portanto, a vítima e o autor do 
dano já se aproximam e se vinculam juridicamente antes mesmo da 
sua ocorrência, sendo, ainda, certo que, sem essa vinculação, o 
prejuízo não se teria verificado”. (CAVALIEIR FILHO. 2012, p. 307). 

 

Desta forma, ocorrerá a responsabilidade contratual sempre que houver a 

inexecução do contrato por fato imputável ao devedor. Assim, “a 

responsabilidade contratual é também um dever sucessivo decorrente da 

violação de um dever primário estabelecido em contrato. ” (CAVALIERI FILHO, 

2012, p. 309).  

Em relação ao dano e nexo causal, cumpre frisar que não há 

responsabilidade, indenização ou ressarcimento sem falar em prejuízo, este 

causado pelo agente através do dano.  

O dano pode ser tanto de ordem material quanto de ordem moral, pois não 

importa qual a natureza do dano que foi causado sempre deverá haver a 

reparação do mesmo.  

O nexo causal é o vínculo, a ligação entre determinada conduta e o 

resultado (CAVALIERI FILHO, 2012). 

 Conclui-se que o propósito de analisar o nexo causal é encontrar o 

causador do dano, delimitando o elemento essencial entre a conduta e o 

resultado, ou seja, é verificar se a ação ou omissão do agente foi a causa do 

dano sofrido. 
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11 RESPONSABILIDADE CIVIL DAS IMOBILIARIAS NOS CONTRATOS DE 

LOCAÇÃO 

Antes de falar sobre a responsabilidade civil das imobiliárias no contrato de 

locação, se faz necessária a explanação da relação da Imobiliária com o 

Locador, afinal o trabalho da imobiliária iniciará em razão do locador deixar o 

imóvel dele para a imobiliária locar e administrar. 

11.1 RELAÇÃO DA IMOBILIARIA COM O LOCADOR  

A imobiliária configura como mandatária do locador, para que em nome 

deste, realize a administração da locação. Nesse contrato a imobiliária recebe 

poderes para praticar atos jurídicos ou administrar interesses, que como 

representação convencional, permite ao mandatário que emita a sua 

declaração de vontade, ele representante, adquirindo direito e assumindo 

obrigações. Esta relação é regida pelo código civil, contrato de comodato e 

recentemente pelo STJ com a aplicação do CDC para os contratos de 

administração de imóveis.  

Segundo Luts Coelho (2014, p. 203), a maioria das locações prediais 

urbanas é intermediada por imobiliárias, que participam na intermediação de 

imóveis, através do anuncio dos bens, captação de locatários, ajuste do 

contrato de locação, obtenção de garantias, das modalidades elencadas pela 

lei de locações urbanas, confecção do termo de vistoria sobre as condições do 

imóvel, cadastro de dados informativos das partes, evidenciando na realidade, 

além de uma prestação de serviços,  um contrato de mandato convencional. 

Evidente que diante do trabalho prestado, receberá comissão ou honorários, 

que corresponde a taxa de intermediação (um aluguel) da renda obtida com o 

imóvel, em face do pacto contratual firmado, cadastro realizado, além da 

comissão mensal dos recibos de alugueis e encargos contratados que em 

média correspondem a 10% (dez por cento). A própria lei locatícia estabelece 

ao locador a obrigação legal de pagar as taxas de administração e 
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intermediação imobiliária, nestas incluída as despesas necessárias a aferição 

da idoneidade do pretendente a locatário e/ou de seu fiador, em inciso VII, do 

artigo 22.  

O mandatário deverá aplicar toda a diligencia habitual na execução do 

mandato, ou seja, zelo, atenção e cuidado, pois o locador, na outorga de 

poderes conferidos a imobiliária, demonstra confiança, na qual deverá ser 

correspondido, praticando todos os atos necessários e adequados a feitura do 

contrato de locação. 

Assim, a imobiliária não é mera confeccionadora de contrato e expedidora 

de recibos, pois deve prestar serviço qualificado na relação locatícia, devendo 

vestir o contrato com aprimoramento técnico, assim guardar fidelidade aos 

termos emanados do mandato, sob pena de responder por perdas e danos, em 

caso de prejuízo causado ao locador.  

Tal contrato predomina no mercado imobiliário com a nomenclatura de 

contrato de administração de imóvel. É um contrato real, que depende da 

tradição, e a transmissão acontece no momento em que o locador deixa o 

imóvel para a imobiliária administrar. Por isso é essencial, além do acordo de 

vontades, a entrega da coisa para que se configure o contrato.  

A imobiliária conforme dispõe o artigo 667 do código civil, deverá aplicar 

toda sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer 

prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem 

autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. 

Instituiu no Código Civil no Artigo 667: 

 

O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na 
execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por 
culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, 
poderes que devia exercer pessoalmente. 
§ 1º Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer 
substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte 
pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora 
provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria 
sobrevindo, ainda que não tivesse havido substabelecimento. 
§ 2º Havendo poderes de substabelecer, só serão imputáveis ao 
mandatário os danos causados pelo substabelecido, se tiver agido 
com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. 
§ 3º Se a proibição de substabelecer constar da procuração, os atos 
praticados pelo substabelecido não obrigam o mandante, salvo 
ratificação expressa, que retroagirá à data do ato. 
§ 4º Sendo omissa a procuração quanto ao substabelecimento, o 
procurador será responsável se o substabelecido proceder 
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culposamente. 

 

Portanto a imobiliária, como mandatária, deverá prestar contas ao locador, 

já que administra bens e interesse alheios, com obrigação legal estabelecida 

no artigo 668 do código civil, e no plano de direito processual junto aos 

procedimentos especiais de jurisdição contenciosa (CPC, artigos 914/919). 

Ademais evidencia-se que o locador, pagando pelos serviços de intermediação 

e administração, consubstanciado em um mandato poderá exigir da imobiliária, 

em caso de sua culpa na aferição de dados, ausência de garantia na locação, a 

reparação dos danos materiais auferidos. 

A Jurisprudência confirma a responsabilidade das empresas imobiliárias, 

destacando-se: 

Locação. Mandato. Administradores. Contrato de locação sem as garantias 

(fiança). Negligência. Tempestividade do recurso. Assistência judiciaria 

gratuita. Prova da ausência do pagamento dos locativos. Verificado obstáculo 

processual, o juiz pode reabrir o prazo em favor da parte prejudicada. 

Inteligência do artigo 183, § 2º, do CPC. Uma vez indeferido o benefício da 

AJG, a revogação depende de prova da alteração da situação socioeconômica 

da parte, prova essa a ser produzida pela parte que alega. A administradora de 

imóveis, como mandatária do locador, responde pelos prejuízos causados em 

face da contratação da locação sem garantias. A prova de que os locativos 

foram pagos ou não, pelo inquilino, deve ser feita pela imobiliária contratada 

pelo locador, administradora da locação. Recurso provido. (TJRS – Ap. Civil 

70005335807 – 16ª Câm. Civil – Rel. Des. Claudir Fidelis Faccenda – J. em 

11.12.2002) 

 

 Responsabilidade Civil. Administradora de Imóveis. Falha na prestação de 

serviço. Administradora de Imóveis que geriu os recursos da locação durante a 

execução do contrato. Alegação da proprietária de que não foram efetuados os 

pagamentos do IPTU dos exercícios de 2005, 2006 e 2007. Valores que eram 

pagos pelo polo locatário e repassados à locadora. Pericia que atestou que nos 

meses de abril/2005 a fevereiro/2006 não foi feito o repasse à locadora. 

Inscrição na dívida referente aos exercícios de 2005,2006 e 2007, os primeiros 

por culpa da administradora e o último por inadimplência da autora. Culpa 
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concorrente que se reconhece. Da administradora por não ter repassado os 

valores nesse período. Da proprietária ao não efetuar os pagamentos nos 

demais exercícios. Provimento parcial do primeiro recurso para redução da 

verba de dano moral. CPC, art. 557, § 1º, "A". (J-RJ – Ap. Civil 

01531914820098190001 – 1ª Vara Civil -  Rel. Marilia de Castro Neves Vieira – 

J. em 31/08/2015). 

 

Por certo a locação de imóvel através de uma imobiliária traz maior 

segurança ao contrato de locação. No entanto, o proprietário precisa tomar 

alguns cuidados para evitar problemas posteriores, antes de delegar plenos 

poderes a uma administradora para alugar o imóvel, mediante assinatura de 

um contrato, concedendo-lhe poderes para selecionar inquilino, vistoriar o 

imóvel, firmar o contrato de locação, receber o aluguel, entre outras 

prerrogativas decorrentes 

Para tanto, válido esclarecer que o contrato firmado entre administradora do 

imóvel e locador, rege-se sob forma do mandato civil, cujos disposições legais 

estão inseridas nos artigos 653 a 666 do Código Civil. 

Assim, dado os poderes outorgados pelo proprietário à imobiliária, deve 

este, verificar se a imobiliária escolhida possui profissionais competentes e 

especializados neste seguimento de locação e administração de imóveis, ou 

ainda se possui idoneidade junto ao mercado imobiliário.  

Tal contrato é de suma importância, uma vez que se houver prejuízos ao 

locador, resultante de mau desempenho decorrente de despreparo, negligência 

ou imperícia, a imobiliária poderá ser responsabilizada civil ou até 

criminalmente pelos erros cometidos, pois a mesma tem a obrigação de cuidar 

do imóvel deixado em locação como se fosse coisa própria, adotando todas as 

diligências necessárias à aprovação da ficha cadastral do pretenso locatário e 

fiador, pois, se a escolha for malfeita e em desacordo com a capacidade 

econômica para locação do bem, e dela resultar prejuízo ao proprietário, este 

poderá adotar as medidas judiciais necessárias para recebimento dos danos 

decorrentes, pois, conforme jurisprudência dominante em nossos Tribunais, a 

responsabilidade pelo prejuízo decorrente da locação é do administrador. 

Isto porque, normalmente tais problemas ocorrem em razão da negligência 

da imobiliária quanto aos cuidados necessários quando da locação do imóvel, 
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induzindo o proprietário, a assumir riscos os quais não conhece e são 

desnecessários. 

 

11.2 CONTRATOS DE LOCAÇÃO E O CDC 

11.2.1 Na Relação da Imobiliária com o Locador 

 

 

Nos contratos imobiliários, aqueles de administração e locação de imóveis 

realizados pelas empresas imobiliárias têm-se visto certa controvérsia sobre 

sua inclusão ou não no campo de aplicação do CDC. Busca-se esclarecer esta 

controvérsia, baseada na relação entre Locador e Imobiliária. Para isto, faz-se 

necessário esclarecer que a relação de inquilinato, não se confunde com a 

relação firmada entre o Locador e a imobiliária. Vez que a Lei do inquilinato (Lei 

n. 8.245/99) regula a locação feita diretamente entre proprietário e inquilino, 

sem a intermediação do serviço especializado e, por isso, não vulnerável de 

administração. A relação e inquilinato não se confunde com a de consumo. 

Tal raciocínio encontra perfeito amparo nos artigos 2º e 3º do CDC: o 

proprietário do imóvel é consumidor (art. 2º); a imobiliária, fornecedora (art. 3º) 

e os serviços de administração de imóveis o objeto (art. 3º, §2º). O mesmo 

raciocínio se estabelece entre a pessoa que contrata os serviços da imobiliária 

para alugar um imóvel. A dúvida que surge decerto é oriunda da juventude do 

direito do consumidor. Há certa dificuldade na compreensão de que o que vai 

caracterizar a relação de consumo não é a forma contratual eleita, mas a 

existência de consumidores e fornecedores na relação. Por outro lado, a 

relação de consumo não se caracteriza quando a contratação dos serviços é 

realizada com intuito profissional, no seio de relações contratuais. 

Dessa forma, defende a Professora Cláudia Lima Marques, em sua obra 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor, Editora Revista dos Tribunais, 

2006, p. 430, que: 

 

A jurisprudência destes 15 anos de CDC ensinou, porém, que esta 
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situação de vulnerabilidade não é exceção, mas sim bastante comum, 
e que a relação entre o consumidor-pessoa física e leigo e a 
administradora de imóveis deve ser, sim, considerada uma relação de 
consumo, diretamente ou a menos por equiparação, pois aqui a 
destinação final do bem imóvel é suplantada pela fática, técnica, 
informacional e jurídica vulnerabilidade do proprietário. (grifos 
próprios) 

 

A jurisprudência também já firmou entendimento de que administradoras de 

imóveis podem ser considera fornecedoras, com aplicação do CDC aos 

contratos por elas firmados: 

Direito do Consumidor. Aplicabilidade do CDC aos contratos de 

administração Imobiliária. É possível a aplicação do CDC à relação entre 

proprietário de imóvel e a imobiliária contratada por ele para administrar o bem. 

Isso porque o proprietário do imóvel é, de fato, destinatário final fático e 

também econômico do serviço prestado. Revela-se, ainda, a presunção da sua 

vulnerabilidade, seja porque o contrato firmado é de adesão, seja porque é 

uma atividade complexa e especializada ou, ainda, porque os mercados se 

comportam de forma diferenciada e específica em cada lugar e período. No 

cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade de locação 

imobiliária sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a de 

prestação de serviços, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imóveis 

e a administradora; e a de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua 

como intermediária de um contrato de locação. Nas duas situações, evidencia-

se a destinação final econômica do serviço prestado ao contratante, devendo a 

relação jurídica estabelecida ser regida pelas disposições do diploma 

consumerista. (REsp 509.304-PR, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, julgado em 

16/5/2013). 

A aplicação do CDC nas relações entre proprietário e administradora de 

imóveis visa o equilíbrio contratual. Sem dúvida, o proprietário é vulnerável 

diante da especialização da empresa na prestação desses serviços. 

Demonstra-se então que, aos contratos firmados entre imobiliárias e 

proprietários, é aplicado o Código de Defesa de consumidor, visando a 

proteção dos contratantes considerados hipossuficientes e vulneráveis na 

prestação desses serviços especializados. Assim a relação de consumo entre 

administradora de imóveis e proprietário que contrata seus serviços de 

administração é clara, evidente e inequívoca. Baseada na nova concepção dos 
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contratos que objetivam a boa-fé e a função social, o Código de Defesa do 

Consumidor veio para regular as relações de consumo, equilibrando as 

posições contratuais, onde o consumidor é vulnerável. 

Sendo relação de consumo, os contratos de administração de imóveis 

devem ser analisados conforme o CDC, especialmente no que concerne às 

práticas e cláusulas abusivas e a proteção prioritária da informação, premissa 

que é necessária ao exercício da liberdade de escolha.  

 

 

11.2.2 Na relação da Imobiliária com Locatário 

 

 

A Lei do inquilinato (lei nº 8.245/91) e o CDC possuem algumas normas 

incompatíveis entre si e, nestes casos, apenas uma delas poderia ter incidência 

sobre a locação. E a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos dá 

elementos para identificar qual delas deve ser aplicada. 

Considerando-se que o Código de Defesa do Consumidor é temporalmente 

anterior à Lei de Locações, esta prevaleceria sobre aquela. O CDC, Lei 8.078, 

data de 11 de setembro de 1990. Já a Lei do Inquilinato, ou Lei 8.245, data de 

18 de outubro de 1991. 

Da mesma forma, ao analisarmos a especificidade das leis, veremos que o 

CDC traz normas gerais, enquanto a Lei de Locações é especial, prevalecendo 

novamente sobre o CDC. 

Além disto, o artigo 79, da Lei de Locações, determina que, “no que for 

omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo 

Civil”. A lei, que é temporalmente posterior, nenhuma referência fez ao CDC, 

reforçando a sua não aplicação às locações. E ainda, observa-se que a relação 

de consumo é definida pelo CDC, que traz o conceito de consumidor e de 

fornecedor. A leitura do artigo 3º do CDC nos permite afirmar que o locador não 

se enquadra no conceito de fornecedor e, portanto, não haveria uma relação de 

consumo na locação. O locador não realiza quaisquer das atividades descritas 

pelo referido dispositivo e que poderia caracterizá-lo como fornecedor. 

Outros pontos que reforçam a não aplicação do CDC decorrem justamente 

da referida incompatibilidade entre os seus dispositivos e algumas regras 
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aplicáveis às locações. 

A primeira dessas dificuldades surgira do confronto entre o artigo 35 da Lei 

de Locação e o artigo 51, XVI, do CDC. 

O artigo 51, XVI, reputa abusivas e nulas as disposições que possibilitem a 

renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias. Já o artigo 35, 

permite que as partes, ao celebrar um contrato de locação, disponham que as 

benfeitorias não serão indenizadas. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que 

a cláusula em que o locatário renuncia ao direito de ser indenizado pelas 

benfeitorias é perfeitamente válida e editou, inclusive, a Súmula 335, com o 

seguinte teor: 

”Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização 

das benfeitorias e ao direito de retenção”. 

Outra questão surgiria quanto à aplicação da cláusula penal moratória. O 

CDC, em seu artigo 52, parágrafo primeiro, limita o valor da multa a dois por 

cento do valor da prestação. A Lei de Locações, por sua vez, não traz esta 

limitação e, como se sabe, a prática costumeira é a fixação da multa em dez 

por cento do valor da obrigação. 

Enfim, por estas breves razões, justifica-se a não aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de locação.  Tal afirmação já é fato 

consumado no entendimento jurisdicional, conforme ilustra-se abaixo: 

Recurso Inominado. Ação de despejo. Contrato de locação. Foro de eleição. 

Inaplicabilidade do CDC. Não se trata de relação de consumo. Precedentes. 

Mantida a sentença de extinção do feito por incompetência territorial. Recurso 

desprovido. (TJ – RS – Recurso Cívil 71005410980 RS (TJ – RS) – Quarta 

Turma Recursal Cívil – Rel. Goseçe Anne Vieira de Azambuja – J. em 

28/04/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. PRELIMINAR. 

INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO. 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE 

RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO. ASSINATURA DE 

APENAS UM SÓCIO. ADUÇÃO DE AFRONTA AO CONTRATO SOCIAL. 

NÃOACOLHIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. MITIGAÇÃO DOS ARTS. 47 

E 1.015 , AMBOS DO CC . BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC . 
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RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO. 

POSSIBILIDADE DE REGRESSO CONTRA O SÓCIO. ALEGAÇÃO DE 

VEDAÇÃO À SUBLOCAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO 

TEM O CONDÃO DE ANULAR O CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CDC . IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 

LEI N.º 8.245 /91. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO PERCENTUAL DA MULTA 

POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE DA PENALIDADE 

ESTIPULADO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 413 DO CC . 1. Apenas a 

matéria discutida em primeiro grau pode ser objeto de recurso, eis que a 

inovação recursal importa em supressão de instância e consequente afronta ao 

princípio do duplo grau de jurisdição, importando no não conhecimento da nova 

argumentação. 2. A obrigação assumida por apenas um sócio, enquanto o 

contrato social determinava a assinatura de ambos, não pode prejudicar 

terceiro de boa-fé, devendo os arts. 47 e 1.015 , ambos do Código Civil , serem 

mitigados, ante a teoria da aparência. 3. A vedação à sublocação se apresenta 

como irregularidade com efeitos diretos sobre o locatário e o locador e frente 

ao sublocatário, quando da possível ordem de despejo, não se apresentando 

como justificativa para o não pagamento de alugueres no contrato de 

sublocação, diante da impossibilidade de enriquecimento ilícito do sublocatário. 

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos locatícios, 

por não se tratar de relação consumerista, bem como pela existência de 

legislação específica. 5. O percentual de 10% (dez por cento) como multa por 

inadimplemento contratual não se apresenta  como excessivo. Recurso 

parcialmente reconhecido, e na parte conhecida desprovido. (TJ – PR – 

Apelação Cìvil – AC 6232218 PR 0653221-8 – Rel. Vilma Régia Ramos  de 

Rezende – 11ª Câmara Cívil – J. em 13/10/2010). 

11.3 RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS IMOBILIÁRIAS 

A empresa imobiliária trabalha como intermediadora de negócios, ficando 

num polo intermediário de uma negociação, e tendo a obrigação de aproximar 

as partes demonstrando todas as vantagens e desvantagens do negócio. O 
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que significa que a relação da empresa com o cliente, seja de prestação de 

serviços, onde a empresa atua como uma procuradora do cliente comprador ou 

vendedor, ou da empresa incorporadora. 

11.4 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

A solidariedade é uma das exceções à regra concursu partes fiunt, ou seja, 

a regra por intermédio da qual o objeto divisível da obrigação se reparte entre 

tantos credores ou devedores quantos integrem a relação jurídica.  

A solidariedade pode ser ativa ou passiva. Na solidariedade ativa, no caso o 

locador, cada credor pode exigir a totalidade da obrigação. Logo, na 

solidariedade passiva, tem-se o locatário, onde cada devedor deve ser 

obrigado pela totalidade da obrigação. 

Conforme previsto no artigo 265, do código civil, a solidariedade não se 

presume, resulta da lei ou da vontade das partes. 

No caso da locação, não tendo excluída a solidariedade no contrato, sua 

aplicação resulta da Lei, vejamos: 

 

Art. 2º Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, 
entende - as que são solidários se o contrário não se estipulou. 
Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas 
multifamiliares presumem - se locatários ou sublocatários. 

 

Logo nos dizeres de Scavone Junior: 

 

“Não restam dúvidas a respeito da possibilidade de cobrança dos 
alugueres de qualquer dos locatários ou por qualquer dos locadores, 
a mesma certeza não socorre a possibilidade de ajuizamento da ação 
de despejo, revisional, renovatória ou consignatória em face de 
apenas um do locatário ou por apenas um dos locadores”. 
(SCAVONE JUNIOR, 2016, p; 1221). 

 

Esse entendimento está baseado na regra dos artigos 114 e 506 do código 

de processo civil, segundo a qual, a sentença só faz coisa julgada entre as 

partes, não beneficiando ou prejudicando terceiros, bem como na necessidade 

do litisconsórcio, na ação cuja sentença atingira direitos daquele que, por esta 

razão, deve participar da parte jurídica processual. Diante tal premissa, 
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Scavone Junior (Scavone Junior, 2016, p. 1222) se opõe a esta posição 

doutrinária, justificando que uma regra de direito processual não pode 

prevalecer sobre uma regra do direito material. Conclui-se afirmando que se há 

solidariedade, cada qual responde individualmente pela obrigação, não 

havendo falar-se em litisconsórcio necessário. Afinal a sentença não atingirá 

quem não participou da relação processual, vez que aquele que não foi 

escolhido para integrar a lide está representado processualmente pelo 

demandado, em virtude da Lei e dos efeitos da solidariedade. 

Esta é a posição adotada em escorreitos julgados, como o seguinte: 

 Tribunal de Justiça de São Paulo. Locação de Imóveis. Despejo por falta de 

pagamento. Litisconsórcio passivo facultativo existente entre os locatários, 

tendo em vista que são devedores solidários dos débitos ou ambos, a sua 

escolha. Desistência da ação em relação a um dos locatários. Possibilidade, 

sem necessidade de anuência do outro réu, já que o litisconsórcio é facultativo. 

Preliminar rejeitada (Apelação n º 0017591-37.2008.8.26.0602,033ª Câmara de 

Direito Privado, rel. Des. Carlos Nunes). 

Portanto, reconheceu-se que em se tratando de obrigação solidária entre 

inquilinos, o litisconsórcio passivo é facultativo, de tal sorte que o locador pode 

inclusive desistir da ação eventualmente proposta em relação a um dos réus, 

independentemente da concordância ou manifestação do outro réu. 

 

No mesmo sentido: 

 

Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de instrumento. Locação de 

imóvel. Despejo por denúncia vazia. 1. Notificação extrajudicial firmada por 

procuradora é eficaz desde que ratificada por mandato outorgado pela 

locadora. Inteligência da Súmula 22, do TJSP. 2. A solidariedade ativa a que se 

refere o art. 2º da Lei 8.245/91, não exige formação do litisconsórcio 

necessário, podendo cada um dos locadores mover ação de despejo por 

denúncia vazia, conforme comando do art 267, do código civil. 3. Preenchidos 

os requisitos do art 59, parágrafo 1º, inciso VIII da lei 8.245/91, de rigor o 

deferimento da liminar. Decisão mantida. Recurso desprovido (Agravo de 

instrumento 2109825-54.2014.8.26.0000, rel. Felipe Ferreira, São Paulo, 26ª 

Câmara de Direito Privado, J. em 13.08.2014) 
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11.5 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

O atual código de processo civil inclui a antiga ação cautelar de produção 

de provas antecipada, da qual destina-se a colheita de provas que corre o risco 

de desaparecer ou que se torna excessivamente onerosa se for produzida no 

momento da instrução da ação principal. Nesse sentido o dispositivo 381 do 

código do processo civil dispõe: 

 

Art. 381. 
A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: 
I - Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito 
difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; 
II - A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; 
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 
ajuizamento de ação. 
§ 1º O arrolamento de bens observará o disposto nesta Seção 
quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e 
não a prática de atos de apreensão. 
§ 2º A produção antecipada da prova é da competência do juízo do 
foro onde está deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 
§ 3º A produção antecipada da prova não previne a competência do 
juízo para a ação que venha a ser proposta. 
§ 4º O juízo estadual tem competência para produção antecipada de 
prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de 
empresa pública federal se, na localidade, não houver vara federal. 
§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar 
a existência de algum fato ou relação jurídica para simples 
documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição 
circunstanciada, a sua intenção. 

 

No direito imobiliário, a produção de provas antecipadas é muito comum 

para produzir prova pericial no caso de vícios no imóvel e estragos perpetrados 

pelo locatário.  

A produção de provas de natureza cautelar (Inciso I do artigo 381 NCPC) é 

proposta antes da ação principal de obrigação de fazer ou ação de 

ressarcimento de danos, o que, com a concessão de liminar e 

consequentemente realização da prova, possibilita a realização dos consertos 

pelo proprietário enquanto se desenvolve a ação principal. Não dispensando os 

requisitos periculum in mora. 

Lamentavelmente, em virtude da pletora de feitos que assoberba o poder 

judiciário, essa ação principal demora tempo suficiente para inviabilizar a prova 

no momento oportuno, na instrução do processo.  
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Ao direito imobiliário, interessa o exame pericial, a perícia pode consistir em 

exame, vistoria e avaliação, conforme entendimento do artigo 464 do código de 

processo civil. 

O exame consiste na avaliação de fatos ou circunstancias que interessam a 

causa por meio de perito. 

Há também o exame de livros comerciais, documentos como relatório da 

vistoria de entrada, fotos, filmagens. 
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12 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a responsabilidade civil das 

imobiliárias nos contratos de locação. Afinal, a locação é um poderoso gerador 

de recursos para imobiliárias, e desse interesse na exploração do serviço é que 

surgem as imobiliárias oferecendo-se para locar e administrar imóveis. Desta 

informação extrai-se a importância de o locador investigar a reputação da 

imobiliária da qual irá entregar o seu patrimônio.  

Do presente estudo pode-se afirmar que o contrato de locação de bens 

imóveis é instrumento que materializa a vontade de ambas as partes que 

integram a relação locatícia. Os contratantes buscam por este meio de negócio 

jurídico obter alguma vantagem: o locador que pretende fazer de seu imóvel 

uma fonte de renda, e dessa forma obter ganho financeiro; e o locatário que 

tem como objetivo satisfazer algumas de suas necessidades básicas como 

moradia e segurança, e em se tratando de imóvel alugado com fins comerciais, 

almeja valer-se do contrato de locação para prover seu sustento e de sua 

família, além de desenvolver uma atividade comercial com fins lucrativos, 

ampliando seu patrimônio. Obviamente, espera-se que a imobiliária trabalhe de 

forma justa e transparente para esses dois clientes que as norteia, ou seja, que 

seja a facilitadora e não a complicadora que é o que se observa em certos 

momentos.  

Neste sentido é sensato afirmar que a imobiliária configura como 

mandatária do locador, para que em nome deste, realize a administração da 

locação. E, evidente que diante do trabalho prestado, receberá comissão ou 

honorários, conforme a própria lei locatícia estabelece a obrigação legal ao 

locador de pagar as taxas de administração e intermediação imobiliária, nestas 

incluída as despesas necessárias a aferição da idoneidade do pretendente a 

locatário e/ou de seu fiador, em inciso VII, do artigo 22.  Logo, se não o fizer 

nas condições contratadas e previstas em Lei a imobiliária poderá responder 

por todos os danos em desfavor ao Locador. 

Conclui-se que a Lei do inquilinato relativiza um consagrado princípio do 

Estado de Direito, qual seja, o da liberdade contratual, posto que por meio de 

suas normas busca diminuir a desigualdade de condições existente entre o 
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locador e o locatário, no que diz respeito ao tratamento das partes que 

participam do contrato de locação.  Dessa forma, sob pretexto de restabelecer 

a igualdade entre os contratantes, a Lei 8.245/1991 traz em seu texto clara 

proteção ao locatário. Consta em seu corpo algumas normas protetivas do 

locatário – por exemplo, artigos: 4º, 8º, 11, 12,, 27, 45, 47 e 51. 

Verifica-se que a Lei do inquilinato (lei nº 8.245/91) e o CDC possuem 

algumas normas incompatíveis entre si e, nestes casos, apenas uma delas 

poderia ter incidência sobre a locação. Seja temporal, ou por se taxativa ao 

afirmar que as lacunas deixadas pela lei do inquilinato serão solucionadas junto 

aos critérios do código civil e do processo civil. E ainda, observa-se que a 

relação de consumo é definida pelo CDC, que traz o conceito de consumidor e 

de fornecedor. A leitura do artigo 3º do CDC nos permite afirmar que o locador 

não se enquadra no conceito de fornecedor e, portanto, não haveria uma 

relação de consumo na locação. Por fim, sobre o tema o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento quanto a não aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de locação. 

Ainda sobre o estudo realizado buscou-se trazer um breve histórico da 

responsabilidade civil, evidenciando que a imobiliária não é mera 

confeccionadora de contrato e expedidora de recibos, pois deve prestar serviço 

qualificado na relação locatícia, devendo vestir o contrato com aprimoramento 

técnico, assim guardar fidelidade aos termos emanados do mandato e no 

contrato de locação, sob pena de responder por perdas e danos, em caso de 

prejuízo causado ao locador e ao locatário. Logo, deverá aplicar toda sua 

diligência habitual na execução do mandato e nas condições e forma firmada 

no contrato de locação, e ainda indenizar qualquer prejuízo causado por culpa 

sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia 

exercer pessoalmente. 

Por fim, note-se que apesar de ser um negócio jurídico comumente 

realizado, a sua regulamentação, ou seja, a Lei 8.245/91, possui certos 

aspectos que merecem crítica e sendo assim, espera-se, portanto, uma maior 

atenção tanto do juiz na solução de conflitos que envolvam a locação de bens 

imóveis urbanos, como das partes ao celebrarem o contrato, para que 

considerem estes fatores ao estabelecerem as cláusulas contratais. 
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