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PALAVRA DO PROFESSOR-AuTOR

Caro cursista, 

O conteúdo deste material foi desenvolvido com o intento de trazer para o 
leitor o conhecimento básico, porém essencial, para o exercício da profissão 
de corretor de imóveis; através da substancial análise sobre administração de 
condomínio, direito material e processual da locação de imóveis.

Ao estudar este caderno, o cursista visualizará situações práticas cotidianas, 
o que além de estimular a leitura facilitará o aprendizado e certamente contri-
buirá para a devida aplicação do futuro profissional.

O corretor imobiliário muitas vezes atua também como administrador de con-
domínios, tal matéria é complexa e delicada ante as dificuldades oriundas da 
convivência.

É importante a dedicação e envolvimento, para que sejam transmitidas a se-
gurança e confiabilidade essenciais para um profissional de sucesso.

Bons estudos,

A autora.
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Aula 1 – Administração de imóveis

1.1 Introdução

Nesta primeira aula entenderemos quem são e o que fazem as administrado-
ras de imóveis e as administradoras de condomínios. Saberemos distinguir a 
finalidade de cada uma e perceberemos a importância dessas administradoras 
para as partes, sejam locadores ou locatários, proprietários, promitentes com-
pradores, bem comocondôminos em geral.

1.2 Evolução e características da administração de imóveis

Devido ao grande crescimento populacional urbano, à complexidade de in-
formações para gerir imóveis e à necessidade de especialização de quem lida 
neste ramo, surgem as administradoras de imóveis, que têm como finalidade 
principal levar auxilio, segurança e facilidades às partes que precisem vender 
ou locar imóveis, ou ainda administrar um condomínio.

Existem administradoras de imóveis, outras administram apenas condomí-
nios, e há aquelas que administram imóveis e condomínios. Pode ser pessoa 
física ou jurídica e no caso de administrar condomínios, esta deve ser escolhi-
da, aprovada ou destituída através de assembleia entre condôminos. 

As administradoras de Imóveis têm deveres expressos, conforme o Departa-
mento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, quais sejam:

- Informar claramente o consumidor sobre os diferentes serviços que se pro-
põe a prestar e o preço exato que será cobrado pela sua realização.

- Realizar divulgações para oferecerem a locação ou a venda dos imóveis, 
desde que estes anúncios não contenham palavras que possam ser interpreta-
das como publicidade enganosa ou abusiva.
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- Cobrar sempre valor dentro ou aproximado do preço de mercado e jamais 
alterar o contrato feito com seus consumidores, objetivando forçá-los a cum-
prir obrigações que não estejam de acordo ou com o preço justo.

A administradora de imóveis, além de fazer divulgações, deve acompanhar 
as negociações, orientar as partes, conferir documentações, fazer vistorias, 
elaborar contratos, conforme legislação vigente, e, em caso de locação, fazer 
a ponte entre locador e locatário, recebendo o valor das transações, fazendo 
cobranças e acordos em casos de inadimplência.  

Quanto à administradora de condomínios, sua atividades consiste  em prestar 
serviços, de gerenciamento das questões do condomínio.  A administradora 
está vinculada às decisões tomadas pela assembleia e deve, preferencialmente 
uma vez por mês, em assembleia, fazer levantamento de prestações de contas 
relativas às despesas e receitas do condomínio.

As administradoras de condomínios, com autorização do síndico, desenvol-
vem as seguintes funções:

a. Convocam assembleias gerais conforme a convenção.

b. Delibera nas assembleias fornecendo cópias das atas.

c. Mantem sempre atualizado o cadastro dos condomínios.

d. Executam os controles contábeis e levam às assembleias orçamentos das 
despesas para que sejam votadas.

e. Pagam as despesas do condomínio.

f. Contratam, disciplinam e suspendem funcionários do condomínio.

g. Providenciam as quotas condominiais ordinárias e extraordinárias aprova-
dos pela assembleia geral e as enviam com antecedência aos condôminos.

Quota: é a parcela de pagamento de responsabilidade do locador ou locatá-
rio, a ser feita ao condomínio, de maneira proporcional à unidade do imóvel.
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Resumo:

Nesta aula estudamos 

•	 Deveresdas administradoras de imóveis

•	 Tipos de serviços prestadospelas administradoras de condomínios.

1. Liste no mínimo cinco atividades desenvolvidas pelo administrador de 
condomínio. 

2. Quais as funções das administradoras de imóveis?

3.  São funções das administradoras de condomínios, EXCETO:

a. Delibera nas assembleias fornecendo cópias das atas. 

b. Convocam assembleias gerais conforme a convenção.

c. Ordenamaos locadores o pagamentodas despesas ordinárias e extraordiná-
rias do condomínio;

d. Contratam, disciplinam e suspendem funcionários do condomínio.

e. Executam os controles contábeis e levam às assembleias orçamentos das 
despesas para que sejam votadas.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 - Condomínios e Síndicos

Figura 1 vistoria-predial-em-debate-com-especialista-no-simposio-de-sindicos2014/

Disponível em :http://www.sincond.com.br. Acesso em 18/12/2014.

2.1 Introdução

Nesta aula estudaremos sobre os desdobramentos da vida em condomínio, 
passaremos pelo estudo sobre convenção de condomínio, regimento interno, 
assembleias e conheceremos a figura do síndico e suas obrigações. Para tan-
to, faremos contato com a lei n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que trata 
sobre o condomínio e as suas incorporações imobiliárias, bem como com 
Código Civil/2002.

2.2 Condomínios

Para facilitar o conceito sobre o tema, podemos entender como condomínio, 
o direito de propriedade exercido por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, 
sobre um bem indiviso. 

Construções de prédios de apartamentos ou de conjuntos de casas em um 
mesmo terreno têm sido cada vez mais frequentes nas cidades, devido à se-
gurança, ao custo reduzido, entre outros tantos benefícios que esses tipos de 
imóveis oferecem. A convivência dentro de um mesmo condomínio, entretan-
to, não é tão simples, ainda mais quando existem muitos moradores, pesso-
as das mais diferentes culturas, educação, sociabilidade, raças, valores e até 
mesmo classe social.



17

e-Tec Brasil

Para evitar problemas advindos deste convívio diário, dentro do mesmo espa-
ço é necessária a elaboração de regras que disciplinem e eduquem as pessoas 
que moram ou trabalham em condomínios. Para tanto foi criada a convenção 
de condomínio.

Ao adquirir ou locar um imóvel, o comprador ou locatário adere aos termos 
da convenção de condomínio que nasce com a planta da construção e é regis-
trada em órgãos como a prefeitura oucartório de registro de imóveis.

A convenção de condomínio é o conjunto de regras estipuladas entre os mem-
bros de um mesmo grupo social com o fim de viabilizar a convivência saudá-
vel. Deve ser elaborada com base na Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e 
de acordo com os ditames do Código Civil.

A convenção de condomínio deve ser seguida por todos os moradores e, deve 
conter, no mínimo, as seguintes normas:

- discriminação e particularização das áreas comuns e privativas;

- fixação das normas de utilização dos objetos e serviços comuns;

- definição das funções de diferentes partes;

- forma de escolha do conselho consultivo e do síndico;

- relação da forma e proporção das liquidações de gastos com despesas ordi-
nárias e extraordinárias;

- determinação de contribuição para composição do fundo de reserva;

- fixação do trabalho do síndico e se ele será remunerado;

- estabelecimento do quórum e determinação do procedimento necessário 
para alteração da convenção de condomínio, importante ressaltar que as alte-
rações feitas na convenção de condomínio devem ser registradas em cartório 
de registro de imóveis.

Além da Convenção de Condomínio é comum a elaboração de Regimento 
Interno, que normatiza a vida em convivência, estabelecendo procedimentos 
de moradores como, por exemplo: 

- a impossibilidade de entrar no estacionamento do condomínio veículos de 
não moradores;

- o impedimento do uso de furadeiras ou aparelho de som em volume deter-
minado após as 22 h.
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- a proibição de se colocar qualquer tipo de enfeites e vasos nas janelase pa-
rapeitos.

Segue abaixo, no Box 1, alguns artigos da Lei 4.591/64, de leitura essencial 
para o entendimento do tema proposto.

BOX1

CAPÍTULO I

DO CONDOMÍNIO

        Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pa-
vimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas 
a fins residenciais ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em 
parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade 
autônoma sujeita às limitações desta Lei.

        § 1º Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou 
alfabética, para efeitos de identificação e discriminação. 

        § 2º A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do 
terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária.

        Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por 
processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de proprie-
dade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, 
inclusive edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

        § 1º O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso desti-
nados nas edificações ou conjuntos de edificações será tratado como objeto 
de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam 
impostas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade 
habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal 
específica de terreno. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

        § 2º O direito de que trata o § 1º deste artigo poderá ser transferido a ou-
tro condômino, independentemente da alienação da unidade a que correspon-
der, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. (Incluído 
pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

        § 3º Nos edifícios-garagem, às vagas serão atribuídas frações ideais de 
terreno específicas. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)
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        Art. 3º O terreno em que se levantam a edificação ou o conjunto de edifi-
cações e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as 
áreas internas de ventilação, e tudo o mais que sirva a qualquer dependência 
de uso comum dos proprietários ou titulares de direito à aquisição de unida-
des ou ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de 
divisão, ou de alienação destacada da respectiva unidade. Serão, também, 
insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino (VETADO).

        Art. 4º A alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinen-
tes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do 
consentimento dos condôminos, (VETADO). 

Parágrafo único - A alienação ou transferência de direitos de que tra-
ta este artigo dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante 
para com o respectivo condomínio. (Redação dada pela Lei nº 7.182, de 
27.3.1984)        (Vide Lei nº 7.433, de 1985)

        Art. 5º O condomínio por meação de parede, soalhos, e tetos das uni-
dades isoladas, regular-se-á pelo disposto no Código Civil, no que lhe for 
aplicável.

        Art. 6º Sem prejuízo do disposto nesta Lei, regular-se-á pelas disposi-
ções de direito comum o condomínio por quota ideal de mais de uma pessoa 
sobre a mesma unidade autônoma.

        Art. 7º O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre 
vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóvel, 
dele constando; a individualização de cada unidade, sua identificação e dis-
criminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribu-
ída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade.

        Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o 
promitente comprador, o cessionário deste ou o promitente cessionário sobre 
ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte:

        a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térre-
as ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edifica-
ção e também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva 
dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do 
terreno e de partes comuns, que corresponderá às unidades;

        b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois 
ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edifi-
cação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, 
correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do ter-
reno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades;
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        c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser uti-
lizadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades 
autônomas;

        d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem co-
mum para as vias públicas ou para as unidades entre si.

Capítulo II

Da Convenção de Condomínio

        Art. 9º Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou pro-
mitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autô-
nomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, 
elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por 
contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o Regimento Interno da 
edificação ou conjunto de edificações.

        § 1º Far-se-á o registro da Convenção no Registro de Imóveis, bem como 
a averbação das suas eventuais alterações.

        § 2º Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unida-
des, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais 
e futuros, como para qualquer ocupante, a Convenção que reúna as assinatu-
ras de titulares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais 
que compõem o condomínio.

        § 3º Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a Convenção 
deverá conter:

        a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomí-
nio, com especificações das diferentes áreas;

        b) o destino das diferentes partes;

        c) o modo de usar as coisas e serviços comuns;

        d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para 
as despesas de custeio e para as extraordinárias;

        e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo;

        f) as atribuições do síndico, além das legais;

        g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções;

        h) o modo e o prazo de convocação das assembleias gerais dos condô-
minos;



21

e-Tec Brasil

        i) o quórum para os diversos tipos de votações;

        j) a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva;

        l) a forma e o quórum para as alterações de convenção;

        m) a forma e o quórum para a aprovação do Regimento Interno quando 
não incluídos na própria Convenção.

        § 4º No caso de conjunto de edificações, a que se refere o art. 8º, a con-
venção de condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre 
os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais 
se possam desmembrar e alienar porções do terreno, inclusive as edificadas. 
(Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965)

        Art. 10. É defeso a qualquer condômino:

        I - alterar a forma externa da fachada;

        Il - decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou cores 
diversas das empregadas no conjunto da edificação;

        III - destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou 
usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança 
dos demais condôminos;

        IV- embaraçar o uso das partes comuns.

        § 1º O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na con-
venção ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer 
a obra ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização 
judicial, mandar desmanchá-la, à custa do transgressor, se este não a desfizer 
no prazo que lhe for estipulado.

        § 2º O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fa-
zer obra que (VETADO) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência 
da unanimidade dos condôminos.

        Art. 11. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada 
como prédio isolado, contribuindo o respectivo condômino, diretamente, com 
as importâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e munici-
pais, na forma dos respectivos lançamentos.

Capítulo III
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Das Despesas do Condomínio

        Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, reco-
lhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em 
rateio.

        § 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no 
rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

        § 2º Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-lhe promo-
ver, por via executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas.

        § 3º O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na 
Convenção fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês, e multa de até 20% 
sobre o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção, com a aplica-
ção dos índices de correção monetária levantados pelo Conselho Nacional de 
Economia, no caso da mora por período igual ou superior a seis meses.

        § 4º As obras que interessarem à estrutura integral da edificação ou con-
junto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pe-
cuniário de todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de uni-
dades, mediante orçamento prévio aprovado em assembleia-geral, podendo 
incumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com aprovação da 
assembleia.

        § 5º A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em caso algum 
valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos.

Capítulo IV

Do Seguro, do Incêndio, da Demolição e da Reconstrução Obrigatória.

        Art. 13. Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edifi-
cações, neste caso, discriminadamente, abrangendo todas as unidades autôno-
mas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição 
no todo ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do 
condomínio.

        Parágrafo único. O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente 
feito dentro de 120 dias, contados da data da concessão do “habite-se”, sob 
pena de ficar o condomínio sujeito à multa mensal equivalente a 1/12 do im-
posto predial, cobrável executivamente pela Municipalidade.

        Art. 14. Na ocorrência de sinistro total, ou que destrua mais de dois ter-
ços de uma edificação, seus condôminos reunir-se-ão em assembleia especial, 
e deliberarão sobre a sua reconstrução ou venda do terreno e materiais, por 
quorum mínimo de votos que representem metade, mais uma das frações ide-
ais do respectivo terreno.
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        § 1º Rejeitada a proposta de reconstrução, a mesma assembleia, ou outra 
para este fim convocada, decidirá, pelo mesmo quórum, do destino a ser dado 
ao terreno, e aprovará a partilha do valor do seguro entre os condôminos, sem 
prejuízo do que receber cada um pelo seguro facultativo de sua unidade.

        § 2º Aprovada, a reconstrução será feita, guardados, obrigatoriamente, o 
mesmo destino, a mesma forma externa e a mesma disposição interna.

        § 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a minoria não poderá ser obriga-
da a contribuir para a reedificação, caso em que a maioria poderá adquirir as 
partes dos dissidentes, mediante avaliação judicial, feita em vistoria.

        Art. 15. Na hipótese de que trata o § 3º do artigo antecedente, à maioria 
poderão ser adjudicadas, por sentença, as frações ideais da minoria.

        § 1º Como condição para o exercício da ação prevista neste artigo, com 
a inicial, a maioria oferecerá e depositará, à disposição do Juízo, as impor-
tâncias arbitradas na vistoria para avaliação, prevalecendo as de eventual de-
sempatador.

        § 2º Feito o depósito de que trata o parágrafo anterior, o Juiz, liminar-
mente, poderá autorizar a adjudicação à maioria, e a minoria poderá levantar 
as importâncias depositadas; o Oficial de Registro de Imóveis, nestes casos, 
fará constar do registro que a adjudicação foi resultante de medida liminar.

        § 3º Feito o depósito, será expedido o mandado de citação, com o prazo 
de dez dias para a contestação, VETADO.

        § 4º Se não contestado, o Juiz, imediatamente, julgará o pedido.

        § 5º Se contestado o pedido, seguirá o processo o rito ordinário.

        § 6º Se a sentença fixar valor superior ao da avaliação feita na vistoria, 
o condomínio em execução restituirá à minoria a respectiva diferença, acres-
cida de juros de mora à prazo de 1% ao mês, desde a data da concessão de 
eventual Liminar, ou pagará o total devido, com os juros da mora a conter da 
citação.

        § 7º Transitada em julgado a sentença, servirá ela de título definitivo 
para a maioria, que deverá registrá-la no Registro de Imóveis.

        § 8º A maioria poderá pagar e cobrar da minoria, em execução de sen-
tença, encargos fiscais necessários à adjudicação definitiva a cujo pagamento 
se recusar a minoria.

        Art. 16. Em caso de sinistro que destrua menos de dois terços da edifi-
cação, o síndico promoverá o recebimento do seguro e a reconstrução ou os 
reparos nas partes danificadas.
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Art. 17. Os condôminos que representem pelo menos 2/3 (dois terços) do 
total de unidades isoladas e frações ideais correspondentes a 80% (oitenta 
por cento) do terreno e coisas comuns poderão decidir sobre a demolição 
e reconstrução do prédio, ou sua alienação, por motivos urbanísticos ou ar-
quitetônicos, ou, ainda, no caso de condenação do edifício pela autoridade 
pública, em razão de sua insegurança ou insalubridade.  (Redação dada pela 
Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

       § 1º A minoria não fica obrigada a contribuir para as obras, mas assegura-
se à maioria o direito de adquirir as partes dos dissidentes, mediante avaliação 
judicial, aplicando-se o processo previsto no art. 15. (Redação dada pela Lei 
nº 6.709, de 31.10.1979)

       § 2º Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das unidades habitacionais 
de uma edificação, que deprecie seu valor unitário em relação ao valor global 
do terreno onde se acha construída, os condôminos, pelo quórum mínimo 
de votos que representem 2/3 (dois terços) das unidades isoladas e frações 
ideais correspondentes a 80% (oitenta por cento) do terreno e coisas comuns, 
poderão decidir por sua alienação total, procedendo-se em relação à minoria 
na forma estabelecida no art. 15, e seus parágrafos, desta Lei.(Redação dada 
pela Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

      § 3º Decidida por maioria a alienação do prédio, o valor atribuído à quota 
dos condôminos vencidos será correspondente ao preço efetivo, e, no míni-
mo, à avaliação prevista no § 2º ou, a critério desses, a imóvel localizado em 
área próxima ou adjacente com a mesma área útil de construção. (Redação 
dada pela Lei nº 6.709, de 31.10.1979)

Art. 18. A aquisição parcial de uma edificação, ou de um conjunto de edifica-
ções, ainda que por força de desapropriação, importará no ingresso do adqui-
rente no condomínio, ficando sujeito às disposições desta lei, bem assim às 
da convenção do condomínio e do regulamento interno. (Redação dada pela 
Decreto-Lei nº 981, de 21.10.1969)

Capítulo V

Utilização da Edificação ou do Conjunto de Edificações

        Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusi-
vidade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, 
condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança, e poderá usar as 
partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos de-
mais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das 
mesmas partes por todos.

        Art. 20. Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qualquer título, todas as 
obrigações referentes ao uso, fruição e destino da unidade.
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        Art. 21. A violação de qualquer dos deveres estipulados na Convenção 
sujeitará o infrator à multa fixada na própria Convenção ou no Regimento 
Interno, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que, no caso, cou-
ber.

        Parágrafo único. Compete ao síndico a iniciativa do processo e a cobran-
ça da multa, por via executiva, em benefício do condomínio, e, em caso de 
omitir-se ele, a qualquer condômino.

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm. Acesso em 17/12/2014.

Por representar uma despesa significativa é necessário que condôminos do 
imóvel, ou seja, proprietários ou locatários conheçam bem a legislação acima, 
bem como os termos da convenção de condomínio.

Assembleia é uma reunião de pessoas, para deliberarem decisões que a elas 
interessem. Os condôminos (moradores, proprietários ou locatários) definem 
leis para regular a vida em condomínio, mediante decisões que somente serão 
passives de anulação por decisão judicial ou por evento de deliberação numa 
assembleia posterior.

A assembleia pode ser geral ordinária, extraordinária ou especial.

Assembleia Geral Ordinária: Acontecem normalmente uma vez ao ano para 
que seja apresentada a prestação de contas do ano com exercício encerrado 
e para que sejam discutidas e aprovadas as verbas para as despesas do novo 
exercício, bem como a eleição do síndico.  Só não é necessária a procuração 
do locador para o locatário votar nesta assembleia quando o assunto discutido 
for a aprovação das contas do condomínio.

Assembleia Geral Extraordinária: É a reunião convocada pelo síndico ou ¼ 
dos condôminos para tratarem de decisões urgentes de interesse do condo-
mínio, como, por exemplo: aprovação ou alteração da convenção, alteração 
do regulamento interno, alteração da parte comum ou pintura, automação de 
portões, compra de interfones. Na assembleia extraordinária para ter direito a 
voto, o locatário deve apresentar procuração do locador.

Assembleia Geral Especial: ocorre em casos especiais previstos em lei, como, 
reconstrução, por exemplo, por (sinistro total), alienação, concessão ou alte-
ração do destino do bem. Para que o locatário participe e vote nesta assem-
bleia deve apresentar procuração do locador.

Em assuntos referentes à administração do síndico, este não poderá votar; 
nos demais assuntos o seu voto é perfeitamente aceitável. A lei 4591/64 traz 
conceitos que corroboram com o texto acima exposto.
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BOX 2 

Capítulo VII

Da Assembleia Geral

        Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembleia geral ordinária dos condô-
minos, convocada pelo síndico na forma prevista na Convenção, à qual com-
pete, além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maio-
ria dos presentes, as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo 
as de conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de 
seus serviços e correlatas.

        § 1º As decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que 
a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.

        § 2º O síndico, nos oito dias subsequentes à assembleia, comunicará aos 
condôminos o que tiver sido deliberado, inclusive no tocante à previsão or-
çamentária, o rateio das despesas, e promoverá a arrecadação, tudo na forma 
que a Convenção previr.

        § 3º Nas assembleias gerais, os votos serão proporcionais às frações 
ideais do terreno e partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo dis-
posição diversa da Convenção.

§ 4º Nas decisões da Assembleia que não envolvam despesas extraordinárias 
do condomínio, o locatário poderá votar, caso o condômino-locador a ela não 
compareça. (Redação dada pela Lei nº 9.267, de 25.3.1996)

        Art. 25. Ressalvado o disposto no § 3º do art. 22, poderá haver assem-
bleias gerais extraordinárias, convocadas pelo síndico ou por condôminos que 
representem um quarto, no mínimo do condomínio, sempre que o exigirem os 
interesses gerais.

        Parágrafo único. Salvo estipulação diversa da Convenção, esta só poderá 
ser modificada em assembleia geral extraordinária, pelo voto mínimo de con-
dôminos que representem 2/3 do total das frações ideais.

        Art. 27. Se a assembleia não se reunir para exercer qualquer dos poderes 
que lhe competem, 15 dias após o pedido de convocação, o Juiz decidirá a 
respeito, mediante requerimento dos interessados.

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm Acesso em 17/12/2014.
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Em condomínios existem as despesas chamadas extraordinárias e não podem, 
em hipótese alguma, serem pagas pelo locatário, poderá este solicitar reem-
bolso ou ser descontado mediante o pagamento do aluguel, caso tenha pago 
alguma despesa extraordinária.

Ordinárias são as despesas de seguro obrigatório do imóvel e furto ou roubo 
de bens, conservação, uso e manutenção de área comum. 

É importante observar que o artigo 275, II, b do CPC, estabelece o rito sumá-
rio para cobranças das despesas do condomínio e o condômino tem obrigação 
de participar do rateio. Cada condômino concorrerá nas despesas do condo-
mínio nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em 
rateio. 

Os artigos 1.314 e seguintes do Código Civil de 2002 disciplinam regras 
sobre condomínio. Algumas normas da Lei 4.591/64 foram modificadas ou 
acrescentadas, com o advento do Código Civil, como é o caso, por exemplo, 
do artigo 1.337; no caput deste artigo é previsto o pagamento de uma multa de 
até cinco vezes o valor atribuído às despesas condominiais, para o condômino 
ou possuidor que descumprir reiteradamente com seus deveres perante o con-
domínio. O parágrafo único do mesmo artigo, disciplina a conduta anti-social 
do condômino ou possuidor, determinando multa de até dez vezes o valor da 
taxa de condomínio para o infrator.

- Procuração: Nos casos citados acima, é o documento escrito pelo qual o 
locador concede ao locatário poderes para, em seu nome, praticar atos ou ad-
ministrar interesses referentes ao condomínio.

- Conselho consultivo: É o grupo constituído de três condôminos e suplen-
tes, eleitos para auxiliarem o síndico na resolução de problemas relativos ao 
condomínio. As atribuições do conselho devem constar na convenção.

2.3 Síndico

Para compreendermos melhor a figura do síndico é importante a leitura do 
capítulo VI da Lei 4.591/64, bem comodos artigos1.347 e seguintes do Có-
digo Civil.
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BOX 3

Capítulo VI

Da Administração do Condomínio

        Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do 
condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

        § 1º Compete ao síndico:

        a) representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, 
e praticar os atos de defesa dos interesses comuns, nos limites das atribuições 
conferidas por esta Lei ou pela Convenção;

        b) exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edi-
ficações, no que respeita à sua vigência, moralidade e segurança, bem como 
aos serviços que interessam a todos os moradores;

       c) praticar os atos que lhe atribuírem as leis a Convenção e o Regimento Interno;

       d) impor as multas estabelecidas na Lei, na Convenção ou no Regimento Interno;

       e) cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regimento Interno, bem 
como executar e fazer executar as deliberações da assembleia;

        f) prestar contas à assembleia dos condôminos.

        g) manter guardada durante o prazo de cinco anos para eventuais neces-
sidades de verificação contábil, toda a documentação relativa ao condomínio. 
(Alínea incluída pela Lei nº 6.434, de 15.7.1977)

        § 2º As funções administrativas podem ser delegadas a pessoas de con-
fiança do síndico, e sob a sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da 
assembleia geral dos condôminos.

        § 3º A Convenção poderá estipular que dos atos do síndico caiba recurso 
para a assembleia, convocada pelo interessado.

        § 4º Ao síndico, que poderá ser condômino ou pessoa física ou jurídica 
estranha ao condomínio, será fixada a remuneração pela mesma assembleia 
que o eleger, salvo se a Convenção dispuser diferentemente.

        § 5º O síndico poderá ser destituído, pela forma e sob as condições pre-
vistas na Convenção, ou, no silêncio desta pelo voto de dois terços dos con-
dôminos, presentes, em assembleia-geral especialmente convocada.
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        § 6º A Convenção poderá prever a eleição de subsíndicos, definindo 
lhes atribuições e fixando-lhes o mandato, que não poderá exceder de 2 anos, 
permitida a reeleição.

        Art. 23. Será eleito, na forma prevista na Convenção, um Conselho Con-
sultivo, constituído de três condôminos, com mandatos que não poderão ex-
ceder de 2 anos, permitida a reeleição.

        Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão consultivo do sín-
dico, para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao con-
domínio, podendo a Convenção definir suas atribuições específicas.

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591.htm. Acesso em 17/12/2014.

Figura 2: conflitos-em-condominios.
Fonte: http://rjvservicos.com.br/2012/12/05.  Acesso em 18/12/2014.

O síndico é a pessoa responsável pela gestão do condomínio. É eleito na for-
ma prevista pela convenção, por até dois anos, com direito a reeleição. Pode 
ser morador ou não do prédio, pessoa física ou jurídica. Além de defender os 
interesses e negócios do condomínio, resolver conflitos, orientar e cobrar dos 
funcionários, cuidar da manutenção das áreas comuns, fazer negociação com 
fornecedores e receber as reclamações dos moradores, conforme aludido na 
lei acima, cabe ainda ao síndico:

- Representar o condomínio, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

-Praticar atos de defesa dos interesses comuns atribuídos por lei, convenção 
ou regimento interno;

- Exercer a administração interna da edificação quanto à sua vigilância, mo-
ralidade e segurança;

- Impor multas estabelecidas por lei, convenção ou regimento interno;
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- Cumprir e fazer cumprir o estipulado em convenção, regimento interno e 
assembleias;

- Prestar contas à assembleia do condomínio;

- Guardar durante cinco anos a documentação relativa ao condomínio.

O Código Civil inovou em relação à lei 4.521/64, ao trazer em seu artigo 
1.349 a forma de destituição do síndico que praticar irregularidades ou não 
administrar bem o condomínio, através da aprovação em assembleiada maio-
ria absolutade seus membros.

No dia 30 de novembro é comemorado o dia nacional do síndico.

Faça a leitura da lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964, em sua íntegra, para 
melhor aprendizado, disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l4591.htm.

Resumo

Nesta aula estudamos:

•	 Condomínio, e sua utilização;

•	 Convenção de condomínio e regimento interno;

•	 Assembleias em condomínio;

•	 Despesas em condomínio

•	 Administração de condomínio – síndico.
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1. É conhecida como “lei” que regula a vida em condomínio:

a. Reunião de condomínio

b. Contrato de condomínio

c. Assembleia geral

d. Convenção de condomínio

2. Para atender despesas urgentes, inadiáveis e imprevistas e de necessidade 
comprovada para o condomínio, é constituído o(a): 

a. Verba de reserva 

b. Fundo especial

c. Fundo de reserva

d. Verba auxiliar

3. O que é necessário para que se possa destituir o síndico de sua função? 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 3 - Responsabilidades das Administradoras

3.1 Introdução

Esta aula nos trará além de conceitos, as obrigações, com base no Código 
Civil, das figuras jurídicas representadas pelo mandante e pelo mandatário, 
assim considerados os proprietários e as administradoras de imóveis.

3.2 Conceito e obrigações

Administrar é gerir negócio próprio ou alheio, públicos ou particulares, ou 
seja, exercer função de administrador.

Normalmente, na administração de imóveis e condomínios há um contrato 
entre as partes: proprietário e administradora, onde se estabelece quais ativi-
dades serão delegadas à administradora, portanto, por ser ato bilateral, exclui-
se de plano a figura de gestor de negócios.

Em termos gerais, a atividade de uma administradora está regulamentada pelo 
Código Civil, principalmente pelos artigos 653 e seguintes, uma vez que no 
Brasil ainda não há lei específica para o setor. Assim é considerado mandante 
o proprietário e como mandatário a administradora do imóvel.

Ao procurar uma administradora de imóvel, o proprietário busca uma gama 
de serviços para facilitar e descomplicar a sua vida.  Locar, vender um imóvel 
ou administrar um condomínio torna-semais fácil quando é utilizada a presta-
ção de serviço por profissionais habilitados e qualificados.

Procurar um administrador confiável e capaz requer por parte do proprietário 
alguns cuidados que devem ser observados para evitar aborrecimentos futu-
ros. Dentre esses cuidados cabe-se destacar a procura no mercado por uma 
empresa idônea, sólida no ramo, que transmita segurança e transparência para 
o cliente.

O proprietário do imóvel, mandante na procuração,  estará delegando plenos 
poderes para que a administradora do imóvel possa realizar ações inerentes às 
atividades exigidas pelo mercado. Cabe observar algumas atividades:

- selecionar locatários ou compradores;

- realizar vistorias;

- firmar contratos de aluguel; 
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- firmar contratos de compra e venda;

- levantar todas as certidões necessárias; 

- realizar o levantamento cadastral do cliente;

- avaliar o imóvel;

- administrar condomínios.

Em contrapartida, a administradora do imóvel receberá pelo serviço pres-
tado. Esse valor será um percentual acordado e firmado entre as partes. É 
interessante salientar que existem diferentes percentuais com base no serviço 
prestado.

Com a participação da administradora de imóvel o proprietário fica mais tran-
quilo, pois terá a certeza que a presença do profissional habilitado fará toda a 
diferença no processo de intermediação e decisão do negócio a ser realizado.

Afinal, qual é o papel desse profissional? Em primeiro lugar é sabido que o 
profissional dever ser habilitado e certificado, para que possa ter respaldo de 
conhecimento e legalidade no exercício de suas atividades.  Esse profissional 
deve ser capaz de intermediar a venda do imóvel, realizar a locação do bem, 
trabalhar a divulgação por meio de mídia especializada, deve ser capaz de 
identificar a necessidade de colocação de placas, deve ter habilidades para 
acompanhar uma visita de forma técnica, juntamente com o cliente, além de 
acompanhar todo o processo de negociação até o fechamento do negócio.  Fi-
cando sempre atento para responder com presteza e precisão a todos os ques-
tionamentos que lhes forem feitos inerentes ao imóvel.  

Esse profissional tem obrigações para o exercício de suas atividades, ficando 
assim, sujeito a responder judicialmente por falhas cometidas em seu traba-
lho. 

No caso específico da locação de imóveis, a administradora tem a incumbên-
cia de receber ovalor acordado do aluguel, realizar as cobranças dos inadim-
plentes e tomar as devidas providências.  Desta forma fica clara a ponte que 
existe entre o locador e o locatário.  

Em caso de inadimplemento do inquilino, a administradora em regra não de-
verá arcar com o pagamento dos aluguéis em atraso. Excepcionalmente, a 
administradora terá responsabilidade se houver previsão contratual nesse sen-
tido (o que, na prática, é raro), ou se o mandante provar que a administradora 
agiu com culpa (sem diligência), corroborando para eventuais prejuízos.

Como visto, a administradora figura como mandatária do proprietário. Logo, 
sua responsabilidade é regida pelo art. 653 do CC, obrigando-se a indenizar o 
mandante por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa.
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Assim dispõe o art. 667 do CC: “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.”. 

O diferencial do administrador é a seriedade, a eficiência, o cumprimento de 
todas as obrigações assumidas, resoluções de todos os problemas que sur-
gem de tal forma que as partes envolvidas fiquem satisfeitas. Realizando uma 
administração traçada pela ética e credibilidade, as possibilidades de manu-
tenção do cliente por um longo período e a abertura de novos negócios são 
imensas.

Embora se tenha apontado que algumas entidades de classe como a AA-
BIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios), a 
ABADI  (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), bem como 
o SECOVI (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Admi-
nistração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo) estejam em-
penhando esforços para a regulamentação ou auto-regulamentação do setor, 
com leis específicas, condições mínimas de funcionamento e regulamentação 
da atividade, isso ainda está em fase de construção, e ainda um pouco distante 
de ser um fato neste âmbito, restando aos síndicos e condomínios tomarem 
cuidados mínimos na contratação de administradores.

Não se quer dizer que o setor é confuso ou carente de qualquer lei que o regu-
le, mas sim que não há normas imperativas específicas para administradoras 
de condomínio, da relação desta com seus clientes e, sobretudo, das condi-
ções mínimas para uma empresa ser considerada especializada em adminis-
tração de condomínios.

Acesse o link http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9082806/apelacao
-apl-992080219712-sp e leia na íntegra a decisão de apelação da 31ª câmara 
de Direito Privado/SP, publicado em 15/04/2010, do relator Joao Osmar Mar-
çura.

Resumo

Estudamos nesta aula o conceito, quais as atividades e as obrigações das 
administradoras de imóveis com base no art. 653 e seguintes do CC/02.
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1. Liste pelo menos três obrigações estabelecidas nos artigos 667 a 681 do 
Código Civil Brasileiro para o mandatário e para o mandante respectivamente. 

2. Com base na ementa abaixo, explique com suas palavras o caso concreto.

.http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23109093/recurso-especial-resp-1103658-rn-2008-0245977-7-stj

“Ementa: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTA-
ÇÃO DO SERVIÇO. APROVAÇÃO CADASTRAL DELOCATÁRIO SEM 
CAPACIDADE ECONÔMICA. DÉBITOS RELATIVOS A ALUGUERES, 
COTAS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 
ART. 667 C/C186 DO CC”.

3. São atividades desenvolvidas pela administradora de imóveis, EXCETO:

a. firmar contratos de compra e venda e levantar todas as certidões necessárias;

b. realizar o levantamento cadastral do cliente e avaliar o imóvel;

c. pagar os alugueis em atraso, ao locador, caso o locatário se torne inadim-
plente;

d. realizar vistorias e firmar contratos de aluguel.

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
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Aula 4 - Lei de Locação de Imóveis urbanos

4.1 Introdução

Estudaremos a seguir o conceito de locação, os elementos essenciais para o 
contrato de locação de imóveis urbanos, bem como as características do con-
trato de locação, com base na lei 8245/91. 

4.1 Breve análise entre os institutos da Locação, Comodato, usufruto e Superfície

Para entendermos a locação é necessária uma rápida diferenciação em relação 
aos institutos do comodato, usufruto e superfície.

Para que exista o comodato, é imperiosa a transferência da posse com natu-
reza de gratuidade. O comodato é mais facilmente diluído. É útil quando se 
pretende ceder um imóvel sem contribuição. Como exemplo, podemos citar 
o contrato de comodato feito entre um empregador e o empregado doméstico 
que reside na casa; em fazendas ou sítios, contrato com o caseiro.

O usufruto traz um direito real limitado, o usufrutuário pode gozar e usar do 
imóvel, mas não pode dispor. Quem dá usufruto a alguém, imagina que essa 
relação vá se perpetuar.

A Superfície é um direito real limitado, de plantar, realizar semeaduras ou 
edificar em terreno de propriedade alheia, tem objetivo específico de fomen-
tar o desenvolvimento urbano. 

Já a locação de imóvel é um direito pessoal, é o contrato pelo qual uma das 
partes se obriga a ceder a outra o uso e gozo de um do bem (residência, esta-
belecimento comercial, prédio) por um tempo determinado ou indeterminado 
e por remuneração, ajustados pelas partes. 

Em sentido amplo, o Código Civil, em seu artigo 565, assim prevê: “Na lo-
cação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determi-
nado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”.

A lei 8.245 de 18/10/91 conhecida como “lei do Inquilinato” foi instituída 
com o objetivo de criar um sistema jurídico que suprisse o lado do locatário. 
Possui cláusulas de ordem pública, como exemplo o artigo 4º que prevê o pa-
gamento de multa para o locador que quiser reaver o imóvel antes do término 
do contrato, já para o locatário, abre possibilidades de devolução do imóvel 
antes de seu término sem ônus. A lei 8245/91 dispõe normas para locação de 
imóveis urbanos residenciais ou comerciais, visto que o CC 2002 não dis-
põem sobre a locação de prédio.
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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 Muni-
cípios, de suas autarquias e fundações públicas; 

2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacio-
namento 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 usu-
ários e como tais sejam autorizados a funcionar; 

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

4.3 Conceitos e Elementos Essenciais do Contrato de Locação de Imóveis urbanos

Nas locações imobiliárias as partes são conhecidas como locador e locatário 
ou senhorio e inquilino. Está presumida a solidariedade quando há plurali-
dade de sujeitos, considerando solidários ainda que o contrato não estipule, 
conforme se lê no art. 2º da lei 8.245/91“ Havendo mais de um locador ou 
mais de um locatário, entende - se que são solidários se o contrário não se 
estipulou”. 

Não existe contrato de locação “perpétuo” devendo-se assim ser por prazo 
determinado ou indeterminado. O art. 3º da lei de locação faz uma restrição 
para contratos com prazo igual ou superior a 10 anos, sem o consentimento 
do cônjuge.  Assim dispõe o artigo: “ O contrato de locação pode ser ajustado 
por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez 
ano. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obriga-
do a observar o prazo excedente.”

Conforme previsão do art. 6ºda lei, que assim prevê: “O locatário poderá 
denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao 
locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausên-
cia do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de 
aluguel e encargos, vigentes quando da resilição”, é possível a concessão do 
lapso temporal mínimo de trinta dias para a extinção unilateral do contrato 
por iniciativa do locatário.
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A lei 8245/91 proíbe a estipulação do aluguel em moeda estrangeira e sua 
vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo art. 17 e não aceita exi-
gência de pagamento antecipado, exceto o disposto no art. 20, para aluguéis 
de temporadas e quando não houver outro tipo de garantia. Assim afirmam 
tais artigos: 

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;

Art. 20. Salvo as hipóteses do art. 42 e da locação para tempo-
rada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do 
aluguel.

Conforme a redação do art. 19 da lei, “Não havendo acordo, o locador ou 
locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente 
realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao 
preço de mercado”. Existe assim a possibilidade a qualquer das partes para 
pedir a revisão judicial da importância do aluguel visando readequá-lo ao 
valor comercial.

4.4 Características do Contrato de Locação de Imóveis urbanos

Os contratos de locação têm características distintas por se tratarem de um 
tipo de contrato solene, não personalíssimo, de duração, de troca, conforme 
caracterizado abaixo:

- Típico e nominado, pois é constitutivo para locação.

- Bilateral, pois geram direitos e obrigações para ambos os contratantes, ou 
seja, locador e locatário.

- Oneroso, visto que exige o pagamento, isto é, o preço. 

- Consensual, pois é desenvolvido de acordo com a vontade dos contratantes.

- Solene, porque deve ser escrito.

- Não personalíssimo, uma vez que este contrato pode ser cedido ou sublo-
cado.

- De duração, pois é estabelecido por tempo determinado ou indeterminado.

- De troca, devido à função econômica que exerce.

- Principal e definitivo visto que independe de outro contrato para ter eficácia.
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Resumo

Aprendemos nesta aula:

•	 Elementos essenciais na Lei de locação;

•	 Principais diferenças entre os institutos da locação, usufruto, comodato e 
superfície;

•	 Características do contrato de locação de imóvel urbano.

1. É possível a extinção unilateral, sem encargos, nos contratos de locação? 
Caso sua resposta seja positiva, de que forma isso ocorreria?

2. Liste pelo menos quatro características do contrato de locação, explicitan-
do cada uma delas.

3. São características dos contratos de locação, EXCETO:

a. Oneroso;

b. De duração;

c. Acessório;

d. Típico.

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
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Aula 5 - Sublocação

5.1 Introdução

Esta aula é reservada à disciplina dos contratos de sublocação. Estudaremos 
aqui conceito, sua admissão, peculiaridades, tudo com base nos dispositivos 
legais que a predizem.

5.2 Conceito

Para que a sublocação seja aceita é importante que não seja expressamente 
proibida em contrato. Essa regra, entretanto, não vale para locação de prédio 
urbano, na qual a sublocação é sempre proibida, exceto se o locador tenha 
feito em contrato o prévio consentimento.

Entende-se a sublocação pelo contrato de locação celebrado entre o locatário 
de um bem e o terceiro (sublocatário) através da permissão do locador par-
ticipante do primeiro contrato do mesmo imóvel. É um contrato acessório a 
locação principal.

Difere-se da cessão pelo caráter oneroso que a sublocação possui, enquanto a 
cessão tem modo de gratuidade.

5.3 Normas que regulam a sublocação

O art. 14 da lei 8.345/91 prevê que sejam aplicadas as mesmas normas da 
referida lei para os contratos de sublocação. É uma nova locação, entretanto o 
prazo não pode ser superior ao da locação, uma vez que a sublocação depende 
da existência da locação.

A sublocação não estabelece ligação entre locador e sublocatário, contendo 
aí duas relações jurídicas distintas, a primeira entre locador e locatário e a 
segunda entre sublocador e sublocatário, inexistindo assim relação entre o 
locador e o sublocatário.

O sublocatário tem os mesmos direitos assegurados ao locatário.

Embora continue responsável pelo pagamento do aluguel e pela conservação 
do imóvel, o locatário transfere ao sublocatário o gozo do bem do imóvel.

O art. 30 da lei 8.245/91 prevê direito de preferência para aquisição do bem 
ao sublocatário em caso de venda do imóvel sublocado.
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Pode haver sublocação de todo o bem, neste caso a sublocação é total, ou 
parcial quando apenas parte do bem é sublocado.

O art. 16 da lei 8.245/91 coloca a sublocação como uma garantia adicional da 
locação, visto que autoriza ao locador, em caso de falta de pagamento deman-
dar também, além do locatário, o sublocatário que responderá subsidiaria-
mente até o fim do litígio, para tanto é necessário dar ciência do sublocatário 
em qualquer tipo de demanda do locador contra o sublocador.

Em seu artigo 15, a lei de locação prevê o direito ao sublocatário de ser in-
denizado pelo sublocador caso a sublocação se dissolva através do fim ou 
rescisão da locação principal.

Responderá o sublocatário por danos a que der causa. Neste sentido alude o 
artigo 570 do CC.“Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajus-
tado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, 
poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos.”

Terá direito de indenização por benfeitorias necessárias ou úteis permitidas 
pelo proprietário, o sublocatário que as realizou.

Se o locador tiver conhecimento que o locatário sublocou seu imóvel sem sua 
autorização ou com expressa proibição no contrato de locação, poderá pedir a 
rescisão do contrato, o qual será acatado pelo juiz, caso o locatário não provar 
esta autorização. O pedido de rescisão trará como consequência o despejo do 
locatário e sublocatário. 

Resumo

Esta aula nos trouxe:

•	 Conceito de sublocação,

•	 Normas que regulam a sublocação.

1. São características do contrato de sublocação, exceto:

a. O locador não poderá demandar ação contra o sublocatário. 

b. O sublocatário tem os mesmos direitos assegurado ao locatário.

c. É um contrato acessório à locação principal.
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d. O sublocatário poderá ser indenizado pelo sublocador caso a sublocação se 
dissolva por rescisão do contrato de locação.

2. Existe relação jurídica entre locador e sublocatário? Justifique sua resposta. 

3. Cite as diferenças que existem entre o contrato de locação e a cessão. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 6 - Direitos e Deveres do Locador e do Locatário

Figura 3: direitos e deveres no contrato de locação
Fonte: http://construirnordeste.com.br/novo/noticias/direitos-e-deveres-na-locacao-de-imoveis/
Acesso em 18/12/2014.

6.1 Introdução

Serão estudados nesta aula os direitos e deveres do locador e do locatário, 
trazendo assim a lei 8.245/91, os artigos do Código Civil, pertinentes ao tema, 
bem como referências de decisões de RT “Revista dos tribunais” e RF “Re-
vista Forense”.

6.2 Direitos do Locador

Receber o pagamento do aluguel.

Cobrar antecipadamente o aluguel em caso de contrato de temporada; no caso 
de já exigida caução real ou fidejussória e ainda assim, fazer a cobrança ante-
cipada do aluguel, incorre em contravenção penal punível com prisão simples 
de cinco dias a06 meses, ou multa entre 3 a 12 meses correspondentes ao 
valor do último aluguel (lei 8.245/91 art. 43 III).

Conforme o art. 37 da lei, exigir do locatário uma das garantias como: caução, 
fiança ou seguro fiança.
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Conforme art. 59 a 66 da lei 8245/91 com redação da lei 12.112/2009, e lei 
nº 9099-95 art. 3º III; é direito do locador mover ação de despejo que pode 
ser cumulada com o pedido de cobrança de aluguéis e acessórios locatício se 
multa.

Pedir a revisão Judicial do aluguel ou a atualizaçãodos aluguéis residenciais 
ou não residenciais do valor de mercado, após três anos de vigência do con-
trato.

De acordo com o art. 13 da lei 8245/91, autorizar, por escrito, a cessão de 
locação, a sublocação e o empréstimo do prédio. 

Receber comunicação por escrito quando houver separação de fato ou ex-
tinção do casamento, bem como do término da relação com concubinária 
do locatário, sub-rogando a locação ao ex-cônjuge ou ex-companheiro que 
permanecer no imóvel. O fiador também tem o direito de ser comunicado e 
poderá exonerar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
comunicação, das responsabilidades pelos efeitos da afiança que se limitará a 
120 dias após a notificação ao locador.

Reaver o imóvel alugado após o vencimento do contrato.

6.3 Deveres do Locador

O locador deverá entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina 
(art. 22, I). A locação de uma casa abrange a instalação elétrica, jardim, servi-
ço de água, etc.. Nesse sentido têm-se as decisões (RT– 282:593 – 524:167).

Conforme art. 22 IV da lei deve o locador responder pelos feitos ou vícios 
ocultos do imóvel, anteriores à locação.

Os artigos 26 e 22 X da lei 8245/91 obrigam o locador a realizar repara-
ções necessárias para que a coisa locada possa ser utilmente empregada. Caso 
ocorra deterioração no imóvel, sem culpa do locatário, este poderá pedir re-
dução proporcional do aluguel ou rescindir o contrato.

Reza os artigos 35 e 36 que as benfeitorias úteis ou necessárias realizadas 
pelo locatário de boa fé deverão ser indenizadas pelo locador; e para garantir 
esta indenização poderá o locatário reter o imóvel locado até que receba o 
valor. Já para as benfeitorias voluptuárias não há obrigação para o locador 
em indenizar o locatário que poderá retirar do imóvel desde que não afete a 
estrutura deste.

Sob pena de prisão simples de 5 dias a 6 meses, ou multa entre três e doze 
aluguéis correspondentes ao valor do último aluguel atualizado, conforme 
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disciplina a lei 8.245/91, art. 43, I, não poderá o locador cobrar do locatário 
ou sublocatário valor além do aluguel e encargos permitidos.

De acordo com o art. 22 VIII da lei 8.245/91os contratantes podem acordar o 
pagamento de taxas municipais, imposto sobre propriedade Predial e Urbana 
e seguro contra incêndio a cargo do locatário. Caso silente o contrato, a lei 
determina esse pagamentos a cargo do locador, bem como as despesas extra-
ordinárias de condomínio e as despesas necessárias para repor a condição de 
habitualidade e que não se incluem nas despesas ordinárias de condomínio. 
Nesse sentido prevê a Lei: 8245/91 em seu artigo 22, incisos VII, VIII e X.

De acordo art. 33 da lei 8245/91, O locador deve notificar o locatário ou su-
blocatário quando resolver vender ou ceder direitos, dando-lhes preferência 
na aquisição do imóvel locado.

O locador deve resguardar o locatário de embaraços e turbações de tercei-
ros garantindo assim o uso pacífico do imóvel durante o tempo do contrato. 
Nesse sentido afirmam o Código Civil 2002, artigo 566, inciso II e a lei nº 
8.245/91 art. 22 II.

O locador deve fornecer recibo de aluguéis ou encargos ao locatário, de acor-
do com a previsão da lei 8.245/91, em seu artigo 22, inciso IV. Poderá o lo-
cador ser punido com detenção de três meses a um ano, substituída por multa 
equivalente a um mínimo de doze,e um máximo de vinte e quatro meses do 
valor do último aluguel atualizado, nos termos do art. 44, parágrafo único e 
inciso I,se deixar de dar recibo quando a locação for de habitação coletiva 
multi-familiar.

Figura 4: Deveres e Direitos do Inquilino e do Proprietário: você sabe quais são? 
Fonte: http://bbel.com.br. Acesso em 18/12/2014.
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6.4: Direitos do Locatário

Conforme lei n. 8.245/91, art. 22, I a IV e VI, o locatário pode exigir além da 
entrega do imóvel pelo locador, o recibo do pagamento de aluguel e encargos, 
a garantia do uso pacífico do imóvel, a responsabilidade por vícios ocultos e 
a manutenção do estado do imóvel durante o tempo do contrato.

O locatário tem o direito de exigir a relação escrita do estado do imóvel quan-
do este lhe foi entregue, de acordo com a previsão do artigo 22, inciso V da lei 
8.245/91; e, quando da restituição do imóvel, não poderá o locador reclamar 
perdas e danos por estragos caso tenha se negado a entregar tal relação.

O direito de Retenção do Imóvel pelo locatário ocorre quando não for este 
ressarcido das despesas que teve com benfeitorias necessárias ou úteis feitas 
com o consentimento do locador, e, em caso deste locador, pedir o imóvel 
antes do vencimento do prazo, assim determina a lei 8.245/91 em seu artigo 
35; podendo também levantar o valor das voluptuárias, porém neste caso sem 
direito de retenção do imóvel. Perderá o direito de retenção caso concorde em 
contrato com cláusula que renuncie tal prerrogativa.

Existindo consentimento expresso e prévio do locador, o locatário tem o di-
reito de sublocar, ceder ou emprestar o bem locado, neste sentido trata a sú-
mula 411 do STF.

Para evitar a rescisão do contrato de locação por falta de pagamento, em ação 
de despejo, contados da data da citação é permitido ao locatário prazo de 15 
dias para efetuar o pagamento do débito atualizado mediante depósito judicial 
do aluguel, encargos, multas, penalidades contratuais, juros de mora, hono-
rários de advogado do locador, etc; Assim prevê a Lei art. 62, II. Perde os 
direitos de purgar a mora e de permanecer no imóvel o locatário que já tiver 
sido 24 meses imediatamente anteriores à ação de despejo.

Em caso de alienação do imóvel locador, o locatário tem preferência para a 
aquisição. É o que nos fala o artigo 27 da lei 8.245/91, súmula488 do STF, 
exceto quando a alienação caracterizar venda judicial, permuta, doação, inte-
gralização de capital, cisão, fusão, incorporação, constituição de propriedade 
ou venda por quaisquer formas de garantia. Artigos 32 e parágrafo único lei e 
artigos 1.113 e 1.122 CC.

De acordo com o art. 28 da lei, o locador tem seu direito à preferência, 
caducado, caso não o exerça até 30 dias subsequentes à notificação.

A súmula nº. 442 do STF garante ao locatário que tem seu contrato de locação 
registrado no Cartório Imobiliário, o direitode reclamar perdas e danos, caso 
seja preterido na preferência.
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O terceiro adquirente não responderá por benfeitorias realizadas pelo locatá-
rio, que não exerceu o seu direito de preferência, exceto se houver clausula 
contratual averbado no Registro de Imóveis assim nos traz o entendimento da 
Súmula 158 STF.

O locatário será despejado, mediante denúncia vazia ou cheia, conforme os 
artigos 46 e 47 da lei 8245/91.

A lei 8009/90 art. 2º parágrafo único, concede ao locatário o direito de não 
ter empenhorado seus bens móveis quitados que guarnecem o imóvel objeto 
do despejo.

6.5 Deveres do Locatário

É dever do locatário, usar o imóvel com a finalidade expressa ou presumida 
no contrato, e cuidando para não levar o imóvel à deterioração, podendo ser 
responsabilizado por perdas e danos, conforme previsão do artigo 570 do CC. 

Não constitui utilização indevida quando o advogado ou médico ou dentista, 
mantêm salões, escritório ou consultório em sua casa ou a existência de salão 
de beleza, centro de estética ou pequena escola primária, instaladas em dos 
cômodos da moradia. Assim nos orienta a Lei 8.245/91, em seu artigo 23, 
inciso II 1ª parte; 

Pode incorrer em pena de rescisão contratual e de indenizaçãoporperdas e 
danos ao locador, o locatário que não cuidar do imóvel como se fosse seu.

Proíbe-seao locatárioalterar a forma interna ou externa do imóvel conforme 
previsão no art. 23, inciso VI da lei 8245/91.

Deve ainda o locatário pagar pontualmente o aluguel, conforme previsão con-
tratual.

Resumo

Nesta aula estudamos:

•	 Obrigações e direitos do locador;

•	 Obrigações e direitos do locatário.
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1 Explique como funciona o Direito de Retenção do Imóvel.

2 Liste no mínimo quatro deveres do locatário.

3 Quanto aos direitos do locatário podemos afirmar:

a. Os bens móveis quitados que guarnecem o imóvel em ação de despejo 
serão objeto de penhora.

b. O direito de preferencia do locatário não é passível de perdas e danos.

c. As benfeitorias voluptuárias darão direito de retenção do imóvel ao loca-
tário que as fizer.

d. O locatário tem direito de purgar a mora para evitar rescisão de contrato 
em ação de despejo.

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
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Aula 7 - Pagamentos a Cargo do Locador e do Locatário

7.1 Introdução

Os pagamentos de responsabilidade do locador ou do locatário estão previs-
tos na lei de locação 8245/91, e muitos já foram incluídos no estudo da aula 
seis deste material, como obrigações do locador e obrigações do locatário. 
Entretanto, é imperiosa a análise dos pagamentos previstos em contrato de lo-
cação e aprofundarmos um pouco mais no estudo das obrigações por despesas 
de condomínio. Assim, passemos ao estudo da aula sete.

Os contratos de locação normalmente designam alguns tipos de pagamentos 
de responsabilidade do locatário, como aqueles feitos diretamente às reparti-
ções arrecadadoras, em épocas próprias, como taxas de água e saneamento, 
luz, força, imposto predial e territorial, seguro contra incêndio, caso haja, e 
que o mesmo cubra todos os bens constantes do imóvel, bem como as des-
pesas de condomínio, se houver. Estipulam ainda, ao locatário, satisfazer e 
cumprir, por sua conta, as exigências sanitárias ou de higiene, competindo a 
este fazer pedido de ligação de luz e água, junto às concessionárias, pagar as 
respectivas despesas e promover o desligamento e quitação.

Ao locador, entretanto, embora não constam normalmente em contrato, fica 
a responsabilidade por pagamentos de manutenção e consertos por defeitos 
internos do imóvel, que correspondem à sua estrutura, dos quais o locatário 
não deu causa, porexemplo, podemos citar infiltrações em laje e vazamentos 
internos.

O IPTU Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana, embora se refira à 
propriedade, devendo ser paga pelo dono, se acordado no contrato de locação 
que esta despesa fique por conta do locatário, desde que tenha assinado con-
cordando com tal cláusula contratual, este se obriga ao pagamento do IPTU, e 
caso se omita em cumpri-lo, deixando de fazer o pagamento, o locador poderá 
promover uma “ação de despejo por falta de pagamento”, e o locatário terá 
duas opções: pagar o valor devido, ou proceder ao despejo.

Despesas com a conservação, manutenção e uso de serviços e espaço comum, 
são muitas em condomínios, e devem ser estudadas com cuidado para que se 
identifiquem claramente quais são as despesas a cargo do locador e quais as 
de responsabilidade do locatário. Para tanto é necessário identificarmos os 
dois tipos de despesas existentes, as extraordinárias e as ordinárias. 
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Figura 05: Antes da imissão na posse -promitente.html.
Fonte: http://adv-steffano.blogspot.com.br/2014/05/antes-da-imissao-na-posse-o-promitente.html. Acesso em 
18/12/2014.

As despesas extraordinárias são aquelas de responsabilidade exclusiva do pro-
prietário, locador, do imóvel. Referem-se à estrutura da obra, que dá condição 
de habitualidade à mesma, como pinturas externas de fachadas, esquadrias, 
instalações de equipamentos de segurança, lazer, despesas com paisagismo e 
decoração externa de área comum, bem como a despesa para a composição 
do fundo de reserva. Entram ainda como despesas extraordinárias as inde-
nizações trabalhistas e previdenciárias advindas de rescisão de contrato de 
trabalho com data anterior ao início da locação.

Despesa ordinárias são as que ficam a cargo do locatário, relativas à seguro 
contra incêndio relativo a parte alugada, rateio de luz e água de áreas comuns, 
limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos, bem como pintura 
das instalações e dependências de uso comum.

O fundo de reserva é a parcela paga pelo locador, proprietário do imóvel, 
para garantir o pagamento de despesas forçosas e inadiáveis não previstas no 
orçamento.

Neste sentido faz-se necessário a transcrição do artigo 23, inciso XII da lei 
8245/91 que disciplina o tema:
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BOX 4

 Art. 23. O locatário é obrigado a:

  XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio. 

        1º Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à 
administração respectiva, especialmente: 

        a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais 
dos empregados do condomínio; 

        b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum; 

        c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso 
comum; 

        d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráuli-
cos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso     comum; 

        e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso 
comum destinados à prática de esportes e lazer; 

        f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas 
coletivas; 

        g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráuli-
cas de uso comum; 

        h) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao 
início da locação; 

        i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no cus-
teio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo 
se referentes a período anterior ao início da locação. 

        2º O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no 
parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio 
mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas. 

DISPONÍVEL EM www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm ACESSO EM 31-12-2014.
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Assim, pode-se observar que a lei prevê para o condômino pagamento, obri-
gatório, das despesas rateadas. Quando este loca sua unidade de terceira pes-
soa, deve-se estabelecer uma relação contratual com base nesta lei, que trans-
fere ao usuário encargos com relação ao imóvel locado. 

Para que ocorra a devolução do imóvel pelo locatário, é exigido que este no-
tifique, por escrito, o locador da sua intenção de desocupar o imóvel com no 
mínimo 30 trinta dias de antecedência.  Ao vencer o prazo estipulado, o loca-
tário deve imediatamente desocupar o imóvel e juntamente com as contas de 
luz e água, devidamente pagas, providenciar o desligamento da energia, bem 
como o desligamento junto à fornecedora de água. Deve-se observar o que 
foi acordado em contrato, normalmente o locatário recebe o imóvel limpo e 
pintado, e deve proceder a limpeza e pintura antes de devolvê-lo. A vistoria é 
feita pela administradora de imóvel e ou pelo locador e deve acontecer antes 
da entrega das chaves, caso esta vistoria aponte a necessidade de algum con-
serto ou reparo, advindo de desgaste por uso, o locatário deverá consertá-lo 
para que se faça o termo de rescisão do contrato de locação.

É importante salientar que se houver qualquer problema quanto à estrutura 
do imóvel, o locador ou o representante legal deve ser consultado de forma 
escrita e protocolado para ser considerada válida.

Assim, serão preenchidas todas as formalidades legais onde o locatário e os 
fiadores estarão exonerados das responsabilidades da Locação.  

Resumo

Estudamos nesta aula:

•	 Pagamentos e despesas condominiais de responsabilidade do locador; 

•	 Pagamentos e despesas condominiais de responsabilidade do locatário;

•	 Formalidades para rescisão do contrato de locação.

1. Como se dá a responsabilização do pagamento do IPTU pelo locatário? 

2. Descreva sucintamente a diferença entre despesas ordinárias de despesas 
extraordinárias, deixando claro a cargo de quem fica o pagamento de cada 
uma delas. 
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3. Entre as despesas a cargo do locador, a ser acordada em contrato, podemos 
citar, EXCETO:

a. Taxa de água;

b. IPTU;

c. Despesas extraordinárias de condomínio;

d. Despesas ordinárias de condomínios.

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
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Aula 8 - Direito de Preferência

Figura 06: direito
Fonte: www.imobmorar.blogspot.com.br. Acesso em 18/12/2014.

8.1 Introdução

Estudaremos aqui o que é e como se dá o direito de preferência do locatário 
quando o locador desejar alienar o imóvel que alugou. Identificaremos as 
formas de aplicação deste direito, especialmente com base nos artigos 27 a 34 
da lei 8.245/91.

8.2 Conceito

Direito de Preferência é originado da compra e venda. Rege o direito do loca-
tário no momento em que o locador quer se desfazer do imóvel locado. Surge 
então o direito de compra para quem está no imóvel. Pode ser considerado como 
um contrato tipicamente pertencente à categoria dos contratos preliminares.

8.3 Normas que regulam o direito de preferencia

A preferência do locatário na aquisição do imóvel locado se tornou tradicio-
nal em nossa legislação, foi introduzida pela primeira vez pela Lei n. º 3.912, 
de 3 de julho de 1961.

Faz-se necessário o direito de preferência para gerar proteção ao locatário na 
transferência do imóvel para que ele não seja omitido em seu direito. Perante 
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o artigo 27 da Lei n° 8.245/91, é conferida a preferência ao locatário, para 
adquirir o imóvel, nos casos de venda, promessa de venda, cessão ou promes-
sa de cessão de direitos ou dação em pagamento, devendo o locador dar-lhe 
conhecimento do ato jurídico, mediante algum meio de ciência inequívoca, 
devendo antes de alienar o bem a terceiro obrigatoriamente oferecer o bem ao 
locatário nas mesmas condições exigidas ao terceiro.

O prazo para que se cumpra o direito de preferência é decadencial, ou seja, 
não pode ser interrompido, nem suspenso, ele segue até o final, onde se ex-
tingue quando o titular do direito deixou de exercê-lo dentro do prazo esti-
pulado. Diz-se que tal prazo caducou e o direito desapareceu. Neste sentido 
afirma o artigo da lei 8.245/91: Art. 28. “O direito de preferência do locatário 
caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral 
à proposta, no prazo de trinta dias.”

Para que o locador proprietário não perca o direito na venda do imóvel, deve 
notificar o locatário de sua intenção. A lei garante ao locatário um prazo má-
ximo de trinta dias a contar da notificação para que se desejar, pagar o preço 
oferecido no mercado. Completado os trinta dias depois de dada a ciência ao 
locatário, sem que haja manifestação de vontade, porém sua inércia se faz fin-
dado seu direito de preferência, podendo então o proprietário realizar negócio 
jurídico com terceiro, sem receio de estar infringindo os direitos do locatário.

Vale lembrar que a notificação dada ao locatário deve conter as condições do 
negócio, preço, forma de pagamento, a ocorrência de existência de ônus reais, 
bem como a indicação do local para análise, pelo locatário, da documentação 
relacionada.

O artigo 29 da Lei 8.245/91, com o intuito de dar mais estabilidade nas rela-
ções, responsabiliza o locatário que tenha aceitado a proposta, por prejuízos 
causados ao locador, em caso de desistência do negócio, inclusive se respon-
sabilizando por lucros cessantes.

O locatário que tenha seu contrato de locação registrado em cartório trinta 
dias antes da alienação, caso tenha sido desprezado no seu direito de prefe-
rência, poderá reclamar perdas e danos ou pagar o preço e demais despesas de 
transferência, em até seis meses após o registro do contrato, possuindo para 
si o imóvel, mediante pedido ao juiz. Neste sentido alude o artigo 33 da lei 
8.245/91:

Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência po-
derá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o 
preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o 
imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do 
registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de 
locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da aliena-
ção junto à matrícula do imóvel.



56

Administração de Condomínios e Locação de Imóveis

Em caso de sublocação total do imóvel, desde que consentida pelo locador, 
a lei prevê o direito de preferência ao sublocatário. Vimos que a Lei protege 
primeiramente quem está efetivamente ocupando o espaço do prédio. Há que 
se observar o início do caput do artigo 30 da lei 8.245/91, onde diz “em sua 
totalidade”, ou seja, se o imóvel estiver sublocado por inteiro.

O direito de preferência do locatário, pode ser excluído quando, houver, por 
exemplo, decisão judicial que determinou a perda do imóvel para algum credor 
do locador, como garantia de dívidas. Assim prescreve alei 8.245/91: Art. 32. 
“O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou 
venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, 
fusão e incorporação”.

O artigo 34 afirma que a preferência do condômino tem prioridade em relação 
à preferência do locatário.

Lucros cessantes: “Ganho que alguém deixou de obter sobre coisa a que 
tinha direito por culpa ou inexecução de obrigação por outrem. Privação de 
lucro previsto; efeito danoso, imediato e indireto, de ato ilícito.” – 1. Direito 
– Dicionário I. Guimarães, Deocleciano Torrieri.II. Série (pag.389).

Resumo

Nesta aula estudamos:

O direito de preferência para o locatário e seus desdobramentos;

1. Sobre o direito de preferência do locatário é correto afirmar:

a. O direito de preferência do locatário não caduca.

b. A notificação ao locatário é feita de forma simples, sem formalidades.

c. Há casos em que é excluído o direito de preferência do locatário.

d. O direito de preferência não alcança o sublocatário.
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2. É possível o locatário que foi preterido em seu direito de preferencia re-
clamar perdas e danos ou até adquirir o imóvel? Justifique sua resposta. (08 
linhas)

3. É conferida a preferência ao locatário, nas seguintes situações, EXCETO:

a. para adquirir o imóvel em caso de cessão ou promessa de cessão de direi-
tos;

b.  para adquirir o imóvel, mesmo havendo credor do locador com decisão 
judicial de perda do imóvel por parte do locador.

c. para adquirir o imóvel quando da venda ou promessa de venda;

d. para adquirir o imóvel em caso de dação em pagamento.

_____________________________________________________________ 
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Aula 9 - Benfeitorias 

9.1 Introdução

Nesta aula aprenderemos sobre os tipos de benfeitorias e suas consequências 
para o locador e para o locatário. Estudaremos por que e como se dá o direito 
de retenção do imóvel ao locatário. 

9.2 Conceitos e Consequências das Benfeitorias

Por ser o contrato de locação, em sua grande maioria, um contrato de duração, 
é natural que o locatário realize benfeitorias no imóvel.

Podemos entender didaticamente, como melhorias, as obras realizadas no 
imóvel com a finalidade de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. Tais 
benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias.

As benfeitorias necessárias são realizadas para evitar um estrago iminente ou 
a deterioração do imóvel, visam restituir ao imóvel o seu uso e sua habitua-
lidade em caráter de urgência. Como exemplo, podemos citar: reparos numa 
viga de sustentação do imóvel, conserto do telhado solto em um vendaval.

São úteis as benfeitorias que acrescentam alguma utilidade a mais no imóvel, 
são as empreendidas para facilitar a utilização do mesmo, valorizando-o. São 
exemplos de benfeitorias úteis à abertura de uma nova entrada que servirá de 
garagem para o imóvel, construção de uma churrasqueira ou algumas modi-
ficações internas ou externas que proporcionam maior funcionalidade para o 
imóvel.

Voluptuárias são as benfeitorias empreendidas por mero prazer, distração ou 
encanto, apenas embelezam e adornam o imóvel, dando maior comodidade 
ao usuário. Não aumentam a utilidade do bem. Por exemplo, é a decoração de 
um jardim ou o revestimento de um piso. Artigo 96 CC/02.

É necessário o entendimento claro dos conceitos entre os tipos de benfeito-
rias, pois quando realizadas, trazem consequências totalmente distintas para 
proprietários e locatários do imóvel.

Importante ressaltar que uma benfeitoria, a depender do tipo de imóvel em 
que foi empreendida, pode ser: necessária, útil ou voluptuária, como é o 
caso, por exemplo, da construção de uma piscina em uma escola de hi-
droginástica e natação, aqui será benfeitoria necessária; caso a construção 
da piscina se dê em uma escola tradicional, pode ser útil tal benfeitoria, 
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mas se realizada em uma casa residencial, certamente será considerada como 
benfeitoria voluptuária.

O locatário, salvo disposição expressa em contrário, tem o direito de ser in-
denizado pelas benfeitorias necessárias que realizar, inclusive com direito à 
retenção do imóvel, ainda que não autorizadas pelo locador. Quanto às ben-
feitorias úteis, empreendidas no imóvel, terá direito de ser indenizado, desde 
que tenha sido autorizado pelo locador. Já em relação às benfeitorias volup-
tuárias, por se tratar de adornos estéticos e itens de conforto, em nada benefi-
ciam ou prejudicam ao proprietário ou locatário. Não precisam de autorização 
para ser inseridas no imóvel, mas também não dão direito a qualquer forma 
de compensação ou direito de retenção. Podem ser levantadas ao término da 
locação pelo locatário, desde que sua retirada não comprometa a estrutura do 
imóvel. Neste sentido prescrevem os artigos 35 e 36 da Lei 8245/91.

Para efeito de prova em eventual postulação judicial do locatário contra o 
proprietário, por ressarcimento de despesas com benfeitoria, antes de realizá
-la, é ideal que o locatário identifique o tipo de benfeitoria que vai empreen-
der, guarde autorização assinada do proprietáriose possível, bem como junte 
todos os recibos e notas separados por tipo de despesas, para, se necessário, 
apresentar em juízo.

Figura 07: Despesas.
Fonte: www.detalleimoveis.com.br. Acesso em 18/12/14.

Resumo

Aprendemos nesta aula:

•	 As benfeitorias e suas modalidades;

•	 Consequências para o locador e para o locatário, advindas da realização 
de benfeitorias;

•	 Direito de retenção de imóvel
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1. Explique com suas palavras o que são benfeitorias necessárias, úteis e vo-
luptuárias:

2. O que se entende por direito de retenção? 

3. Sobre as benfeitorias, podemos afirmar, EXCETO:

a. O locatário não tem direito à retenção do imóvel quando empreender ben-
feitorias necessárias sem a autorização do locador.

b. Tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias que realizar 
o locatário que às empreender sem autorização do locador.

c. Em relação às benfeitorias úteis, empreendidas no imóvel, o locatário terá 
direito de ser indenizado, desde que tenha sido autorizado pelo locador.

d. Quanto às benfeitorias voluptuárias, não dão direito a qualquer forma de 
compensação ou direito de retenção ao locatário que às empreender.

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 10 - Penalidades Criminais e Civis

10.1 Introdução

Como vimos na aula seis deste material, em que tratou dos direitos e deveres 
do Locador e do Locatário, em caso de desobediência às obrigações impostas 
à estes, será o infrator responsabilizado, tanto na esfera civil quanto criminal.

A lei 8245/91 traz contravenções que além de sanções penais são suscetíveis 
de indenizações. Estão listadas assim no Box a seguir:

BOX 5

Das penalidades criminais e civis:

        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 alu-
guel 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 modalida-
de de garantia num mesmo contrato de locação; 

        III - cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do art. 42 e da 
locação para temporada. 

        Art. 44. Constitui crime de ação pública, punível com detenção de três 
meses a um ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à co-
munidade: 

        I - recusar - se o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifa-
miliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos; 

        II - deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias após a entrega do 
imóvel, no caso do inciso III do art. 47, de usá-lo para o fim declarado ou, 
usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de um ano; 

        III - não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário 
cessionário, nos casos do inciso IV do art. 9º, inciso IV do art. 47, inciso I do 
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art. 52 e inciso II do art. 53, a demolição ou a reparação do imóvel, dentro de 
sessenta dias contados de sua entrega; 

        IV - executar o despejo com inobservância do disposto no § 2º do art. 65. 

        Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste arti-
go, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a 
um mínimo de doze e um máximo de vinte e quatro meses do valor do último 
aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se re-
alugado o imóvel. 

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm acesso em 21/12/2014.

Conforme disposição da lei 8.245/91 em seu artigo 43, inciso III, é proibido 
ao locador a cobrança antecipada do aluguel em caso de contrato de tem-
porada, se este já tenha exigido caução real ou fidejussória, incorrendo em 
contravenção penal punível com prisão simples de cinco dias a 06 meses, ou 
multa entre 3 a 12 meses correspondentes ao valor do último aluguel, se assim 
o fizer.

O locador não poderá exigir do locatário duas ou mais garantias locatícias. 
Devendo exigir apenas ou caução, ou fiança ou seguro fiança, podendo incor-
rer, em desobediência à norma, em contravenção penal, compunição de 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. 

Na mesma pena incorre o locador que cobrar do locatário ou sublocatário 
valor além do aluguel e encargos permitidos.

Haverá punição com detenção de três meses a um ano, substituída por multa 
equivalente a um mínimo de doze, e um máximo de vinte e quatro meses do 
valor do último aluguel atualizado, nos termos do art. 44, parágrafo único e 
inciso I, ao locador que deixar de dar recibo quando a locação for de habita-
ção coletiva multi-familiar.

O locatário que tem seu contrato de locação registrado em Cartório Imobili-
ário, caso tenha sido preterido na preferência, tem o direitode pedir indeniza-
ção civil por perdas e danos do locador, proprietário, conforme previsão da 
súmula nº. 442 do STF.

Poderá ser responsabilizado civilmente, devendo indenizar o locador por 
perdas e danos, conforme previsão do artigo 570 do CC, o locatário, que 
usar o imóvel com a finalidade diversa da que foi expressa ou presumida 
no contrato, ou o que não cuidarem preservar o imóvel, permitindo a sua 
deterioração.
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O locatário que se sentir prejudicado pelo acontecimento de qualquer um dos 
crimes descritos nos artigos 43 e 44 e seus incisos, da Lei 8.245/91, poderá 
entrar com processo judicial, pleiteando multa equivalente a um mínimo de 
doze e o máximo de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atua-
lizado, ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se for novamente 
locado o imóvel.

O locatário poderá ainda reclamar indenização civil por perdas e danos em 
caso de inobservância de preferência quando da alienação do imóvel locado.

Quanto às imobiliárias, corretores e administradoras de imóveis, poderão ser 
responsabilizadas civilmente, com a obrigação de indenizar por perdas e danos, o 
locador ou proprietário. Sejam esses danos causados por trabalho realizado com 
imprudência ou negligencia, conforme previsão do artigo 723 do CC/02.

Para pleitear os direitos citados acima é necessária a contratação de bons 
advogados, que estarão afinados com a constituição, para cada caso em es-
pecífico, sabendo enxergar em quais artigos enquadrar cada situação. Em 
caso de necessidade de entrar com ações, o profissional dará o amparo legal 
para as argumentações em cada situação. 

Resumo

Nesta aula vimos os tipos de penalidades civis e criminais mais pontuais que 
incorrem os locadores, proprietários, administradores de imóveis, corretores 
e até locatários, na inobservância dos dispositivos legais.

1. Incorrerá em pena 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, o locador que, EXCETO:

a. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de 
garantia num mesmo contrato de locação.

b. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese da locação para tem-
porada ou locação sem nenhuma garantia.

c. Exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do 
aluguel e encargos permitidos.

d. Cobrar antecipadamente o aluguel. 
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2. Cite as situações em que ocorrerá crime de ação pública, por parte do lo-
cador, punível com detenção de três meses a um ano, podendo ser substituída 
pela prestação de serviços à comunidade: 

3. Cite e explique uma situação em que o locatário deverá indenizar o locador 
por perdas e danos. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 11 - Garantias Locatícias: Caução, Fiança e Seguro Fiança

11.1 Introdução

Estudaremos nesta aula as modalidades de garantia no contrato de locação, 
bem como seus efeitos e forma de extinção, com base nos artigos da lei 
8245/91, lei 12.112/09, artigos 818 e seguintes do Código Civil de 2002, bem 
como decisões judiciais com referência ao tema.

11.2 As modalidades das garantias locatícias

São quatro tipos de modalidades existentes para garantir os riscos advindos 
do contrato de locação, porém conforme previsão do artigo 37, parágrafo úni-
co e artigo 38 da Lei 8.245/91, não pode ser exigida pelo locador num mesmo 
contrato de locação, mais de uma garantia, sob pena de nulidade do contrato. 
É importante lembrar que as garantias não são certeza de pagamento dentro 
dos prazos, ou tranquilidade de efetivação dos mesmos, portanto, cabe ao 
proprietário, não só analisar as formas de garantia, mas também se utilizar de 
administradoras ou imobiliárias adequadas, que saberão selecionar inquilinos 
que passem confiança.

11.2.1 Caução

Pode ser feita através de bens ou em dinheiro. No caso de garantia em dinhei-
ro, dar-se-á através de depósito em caderneta de poupança o valor máximo 
de três meses de aluguel, assegurando ao locatário os rendimentos quando 
do levantamento do valor quando findo a duração da locação. Estará sujeito 
ao pagamento de multa equivalente às vantagens decorrentes do depósito, o 
locador que não observar o regramento acima. Conforme art. 38 parágrafos 1º 
a 3º da lei 8.245/91, a caução em bens móveis ou imóveis e em títulos e ações 
serão permitidas eem caso de caução em títulos de ações, deverá, no prazo 
de 30 dias, serem substituída no evento de falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial ou liquidação da sociedade emissora.

11.2.2 Garantia Fidejussória

É representada pela figura de uma pessoa, fiador ou pessoas, fiadores que as-
sumem, solidariamente, em contrato, a obrigação de quitar débitos deixados 
pelo locatário, caso este não consiga quitá-los. Esta responsabilidade é enten-
dida “até a entrega das chaves” quando o contrato é por tempo indeterminado. 
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Em caso de termos aditivos em contrato ou quando o contrato inicial foi pror-
rogado, juízes têm desobrigado fiadores de tal responsabilidade. (RT 440:163, 
358:437, 368:124, 381:458, 390:246, 457:146) (súmula 214 do STJ).

“O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento 
ao qual não anuiu”. Art. 82 lei 8245/91; artigo 818 CC.

Por ser menos onerosa para o locatário e normalmente mais segura para o 
locador, é a garantia mais usual nos contratos de locação.

Com a edição da lei 12.112/09, foram alterados alguns dispositivos da lei 
8245/09, especialmente em relação ao que trata da exoneração do fiador. Em 
algumas circunstâncias, para contratos de locação residencial, pode exonerar-
se da fiança notificando o locador de sua intenção. 

Situações como o falecimento do locatário ou separação do casal de loca-
tários, devem ser comunicadas pelo locatário, por escrito ao locador e aos 
fiadores.  Cientes do ocorrido, caso tenham intenção de desobrigarem-se dos 
efeitos da fiança, terão o direito de notificar o locador sobre sua exoneração 
em trinta dias.  O fiador responderá pelos efeitos da fiança por cento e vinte 
dias contados da notificação ao locatário. O locador imediatamente após rece-
ber a notificação do fiador deverá notificar o locatário para que este apresente 
em trinta dias um fiador idôneo em substituição para não incorrer em rescisão 
contratual.

O inciso X do artigo 40 da lei 8245/91 permite ao fiador, na suposição de 
estar o contrato de locação vigorando por prazo indeterminado, a notificar 
o locador sobre a sua pretensão de exonerar-se desse encargo, respondendo 
ainda, pelas obrigações assumidas, pelo prazo de 120 dias após o recebimento 
da respectiva notificação.

11.2.3 Seguro de Fiança Locatícia 

O seguro de fiança locatícia difere da situação de buscar um fiador, com as 
dificuldades e constrangimentos embutidos. O futuro locatário procura um 
banco que fará o papel de fiador. Nessa modalidade, contra uma quantia paga 
ao banco, o locatário contrata uma forma de segurar todas suas obrigações, 
e, obviamente, a seguradora irá impor suas condições e exigir suas garantias. 
É assegurado, mediante um prêmio, o pagamento de indenização dos pre-
juízos sofridos com a falta de pagamento do locatário ao locador, ou seja, o 
segurado. A taxa tem a finalidade de garantir o pagamento ao locador. É uma 
modalidade segura, porém mais onerosa para o locatário, visto que chega a 
acrescer em torno de 10% em suas despesas com a locação. 
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Sobre Seguro de Fiança Locatícia, acesse os links abaixo:

http://www.susep.gov.br/textos/circ347.pdf; 

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=24968.

Resumo

Estudamos nesta aula o conceito e como se dão as garantias locatícias conhe-
cidas como Caução, Garantia fidejussória e Seguro de Fiança Locatícia.

1. Sobre as garantias locatícias é correto afirmar:

a. A exoneração da fiança, de acordo com a lei 12.112/09, pode ser notificada 
em qualquer circunstância.

b. O seguro fiança locatícia faz do segurador, responsável solidário pelo pa-
gamento de todas as obrigações assumidas em contrato pelo locatário.

c. A caução não dará direito de rendimentos ao locatário quando realizada 
em dinheiro.

d. Caso o locador aceite receber do locatário, como pagamento de alugueis, 
um veículo, e este automóvel apresentado pelo devedor não estiver em 
bom estado, ele poderá cobrar do fiador o débito.

2. Como ocorre a exoneração do fiador?

3. Explique como se dá o Seguro Fiança Locatícia.

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 12 - Cessão Fiduciária de Quotas de Fundo de Investimento

12.1 Introdução

Nesta aula estudaremos a modalidade de garantia de recebíveis imobiliários 
que é a operação de securitização através de cessão de créditos que se tem 
expandido no sistema financeiro imobiliário, ganhando cada vez mais a con-
fiança dos locadores e das administradoras de imóveis.

12.2 Conceito

A cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento é a modalidade de 
garantia no contrato de locação, também conhecida como título de capitali-
zação. Instituída pela Lei 11.196/05, é uma espécie de garantia regulada pela 
Comissão de Valores Imobiliários (CMV), que têm competência para auto-
rizar instituições financeiras a gerir carteiras de títulos, com a finalidade de 
constituírem fundo de investimento que consintam a cessão fiduciária de suas 
cotas como garantia de locação imobiliária.

Esse tipo de garantia se dá com o registro do Contrato de Locação junto ao 
administrador do fundo, registro esse que pode ser feito pelo titular das cotas, 
que poderá ser o locatário ou terceiro que faça parte do contrato de locação, 
na condição de garantidor. Com isso, é confeccionado um “Termo de Cessão 
Fiduciária”, juntamente com uma via do contrato de locação, ficando assim, 
constituída em favor do locador, proprietário, a propriedade resolúvel das 
cotas, o que significa dizer que se o locatário se tornar inadimplente, ou seja, 
incorre em mora, o locador poderá requisitar a transferência das quotas em 
valor que seja suficiente para o pagamento da dívida, podendo mantê-las apli-
cadas ou restituindo-as, conforme as regras do mercado financeiro.

Tecnicamente, caso o locatário se torne inadimplente, ficando em mora com o 
locador, poderá este notificar extrajudicialmente o cedente, em caso de ser este 
um terceiro garantidor, e o locatário, que terão o prazo de dez dias para quitar inte-
gralmente a dívida; caso não cumprido a obrigação em dez dias, o locador poderá 
exigir a transferência definitiva das quotas suficientes para a quitação do débito. 

Tal prática não impede que seja interposta Ação de Despejo ou eventual Ação 
de Cobrança de quaisquer débitos ainda remanescentes, caso a garantia com 
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento não tenham sido sufi-
cientes para liquidar todo o débito.

É importante salientar que tal garantia é passível de abalo no valor das quotas 
do fundo de investimentos haja vista que se trata de variação de valor de mer-
cado, sendo assim uma modalidade de aplicação financeira passível de riscos.
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Resumo

Nesta aula estudamos sobre a Cessão Fiduciária de Quotas de Fundo de In-
vestimento e seus desdobramentos.

1. Assinale a alternativa incorreta sobre a cessão fiduciária de quotas de fundo 
de investimento:

a. Se o locatário se tornar inadimplente, o locador poderá exigir a transferên-
cia das quotas em valor que seja suficiente para o pagamento da dívida.

b. É uma modalidade de garantia totalmente segura, não é passível de varia-
ção de valores.

c. A Comissão de Valores Imobiliários é competente para autorizar institui-
ções financeiras a gerir carteiras de títulos, com a finalidade de constitu-
írem fundo de investimento que consintam na cessão fiduciária de suas 
cotas como garantia de locação imobiliária.

d. O uso desta garantia não impede que seja interposta Ação de Despejo ou 
eventual Ação de Cobrança por quaisquer débitos ainda remanescentes.

2. Como se dá a garantia com cessão fiduciária de quotas de fundo de inves-
timento?

3. É possível a interposição de ação de despejo ou cobrança, quando já se 
utilizou dessa garantia? Se positiva a afirmativa, em qual situação?

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 13 - Locação Residencial para temporada e não-residencial

13.1 Introdução

Estudaremos nesta aula os dois tipos de locação de imóvel urbano, a locação 
residencial, que pode ser comum ou por temporada, e a locação não resi-
dencial que se divide em locação comercial, civil, especial e de benefício ou 
vantagem profissional indireta. Cada tipo de locação tem regras próprias que 
merecem ser especificadas.

Como já estudado anteriormente, estão fora da lei de locação e se regulam 
pelo Código Civil, ou leis especiais, os imóveis públicos, as garagens autôno-
mas, os apart-hotéis e ao outros arrolados no artigo 1°.

A locação de imóvel urbano pode ser residencial ou não residencial.

Locação Residencial Urbana encontram-se disciplinadas nos artigos 46 e 47 
da lei 8.245/91, que no Box a seguir se expõe:

BOX 6

        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, in-
dependentemente 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 pror-
rogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato. 

        § 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador 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 in-
ferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se au-
tomaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o 
imóvel: 

        I - Nos casos do art. 9º; 
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       II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do 
imóvel pelo locatário, relacionada com o seu  emprego; 

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

        IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a reali-
zação de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construí-
da, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado à exploração 
de hotel ou pensão, em cinquenta por cento; 

        V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. 

        § 1º Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente 
demonstrada, se: 

        a) O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupan-
do, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade situado na mesma lo-
calidade ou, residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel 
anteriormente; 

        b) o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em 
imóvel próprio. 

        § 2º Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante deverá comprovar 
ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em ca-
ráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à 
matrícula do mesmo. 

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 21/12/2014.

Infere-se pela leitura da lei que são quatro as hipóteses de contrato de locação 
residencial urbano comum, quais sejam: 

- contratos fixados por trinta meses ou mais – caso em que o contrato se res-
cinde no término do prazo, com prorrogação por tempo indeterminado, se as 
partes não se manifestarem por mais de trinta dias. Se ocorrida a prorrogação 
caberá a denúncia imotivada ou “vazia”, a qualquer tempo, com trinta dias 
para desocupação. Porém, em ação de despejo, se o locatário concordar em 
sair terá seis meses para a desocupação.

- contratos fixados por menos de trinta meses – a locação prorroga-se auto-
maticamente, por tempo indeterminado, quando findo o prazo ajustado. Nes-
te caso a retomada do imóvel deverá ser por denúncia estribada; motivada; 
também conhecida como denuncia cheia, ou seja, para uso próprio, reforma 
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etc. Caso o contrato de locação residencial, tenha sido feito com duração de 
menos de trinta meses, porém a locação ultrapasse cinco anos contínuos, ca-
berá aí denuncia imotivada.

- contratos fixados antes da lei 8.245/91 – locações antigas que vigoram por 
prazo indeterminado, a retomada do imóvel poderá ocorrer através de denun-
cia imotivada, com prazo de doze meses para desocupação. Entretanto, caso 
se nos doze meses anteriores à lei, tenha ocorrido revisão judicial ou amigável 
do aluguel, só poderá ser solicitada a retomada deste imóvel por denuncia 
vazia, após transcorridos vinte e quatro meses da revisão.

- livre negociação – para imóveis novos, após a vigência da lei 8.245/91, resta 
livre o preço do aluguel e o prazo de reajuste, o índice de correção, que será 
ajustado em contrato. Deve-se observar, entretanto, que de acordo com a nova 
lei fica proibido o uso de moeda estrangeira, variação cambial ou variação do 
salário mínimo para base de reajuste de aluguel. 

13.2 Locação por Temporada

Para ser considerado contrato de locação para temporada é necessário que 
o mesmo tenha duração de no máximo noventa dias e que tenha finalidade 
específica como para curso, lazer, tratamento de saúde, feitura de obra etc. O 
valor do aluguel e encargos pode ser cobrado, antecipadamente e de uma só 
vez. Nesse sentido nos ensina a lei 8.245/91, nos artigos 48 a 50 transcritos 
no Box que se segue: 

BOX 7

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-so-
mente 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, cons-
tará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o 
guarnecem, bem como o estado em que se encontram. 

        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. 
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        Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel 
sem oposição do locador por mais de trinta dias, presumir - se - á prorrogada 
a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento 
antecipado do aluguel e dos encargos. 

        Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá 
denunciar o contrato após trinta meses de seu início ou nas hipóteses do art. 47. 

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 21/12/2014.

13.3 Locação não Residencial e Comercial

Existem as seguintes hipóteses para o contrato de locação não residencial:

- locação comercial – o contrato para este tipo de locação pode ser feito por 
qualquer prazo, com prorrogação por tempo indeterminado, se quando na 
época do término as partes ficarem silentes por mais de trinta dias. Depois de 
transcorrida a prorrogação é cabível, a qualquer tempo, denuncia imotivada 
para desocupação, porém o locatário que tenham o contrato escrito por mais 
de cinco anos ininterruptos pode conseguir judicialmente a renovação do con-
trato, nos termos do artigo 49 da lei 8245/91.

- locação não residencial civil (escritórios, estúdios, consultórios) sem fim lu-
crativo, não tem direito à ação renovatória, equipara-se à locação comercial, 
com denúncia imotivada para desocupação.

- locação não residencial especial – hospitais, creches, asilos, escolas e enti-
dades religiosas, são disciplinados pelos artigos 53 e 63 da lei 8245/91. Não 
caberá aqui a denúncia imotivada para desocupação.

- locação de benefício ou vantagem profissional indireta – artigo 55 (lei 
8245/91) locação destinada ao uso dos empregados ou diretoria da empresa 
locatária. Normas conforme a locação comercial.

Quanto a estes contratos, não residencial e comercial, lê-se nos artigos 51 a 
57, expostos no próximo Box:
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BOX 8

       Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá 
direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: 

        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 ininter-
ruptos 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 cessio-
nários 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 só-
cio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue 
no mesmo ramo. 

       § 4º O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas 
por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituí-
das, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. 

       § 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no in-
terregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data 
da finalização do prazo do contrato em vigor. 

        Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: 

        I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar, no imóvel, 
obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modifica-
ções de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade; 

        II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de 
fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do 
capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. 



75

e-Tec Brasil

        1º Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso 
do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de 
comércio, com as instalações e pertences. 

        2º Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá 
recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso II deste artigo. 

        3º O locatário terá direito à indenização para ressarcimento dos prejuí-
zos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar 
e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão 
de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de 
três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as 
obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar. 

        Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sa-
nitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e 
fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devida-
mente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. (Redação dada 
pela Lei nº 9.256, de 9.1.1996)

        I - nas hipóteses do art. 9º; 

        II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, 
em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja qui-
tado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo pro-
prietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma 
que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil. 

        Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping cen-
ter, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação 
respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. 

        1º O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center:

        a) as despesas referidas nas alíneas a ,b e d do parágrafo único do art. 22; e 

        b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impli-
quem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite - se e 
obras de paisagismo nas partes de uso comum. 

        2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, 
salvo casos de urgência ou força maior; devidamente demonstradas, podendo 
o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe, exigir a com-
provação das mesmas.

Art. 54-A.  Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador 
procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo 
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ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a 
fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condi-
ções livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedi-
mentais previstas nesta Lei.      (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012)

§ 1o Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos 
aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação.      (Incluído pela 
Lei nº 12.744, de 2012)

§ 2o Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, 
compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, po-
rém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação.       
(Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012)

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

        Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por 
prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, indepen-
dentemente de notificação ou aviso. 

        Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer 
no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á 
prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. 

        Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser de-
nunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a 
desocupação. 

Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 21/12/2014.

A lei 12.112/09, também inclui hipóteses de concessão de liminar em ação de 
despejo, antes não previstas.

Resumo

Vimos nesta aula:

- locação de imóvel urbano residencial comum; 

- locação de imóvel urbano por temporada;
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- locação de imóvel urbano não residencial comercial;

- locação de imóvel urbano não residencial civil;

- locação de imóvel urbano não residencial especial;

- locação de imóvel urbano não residencial de benefício ou vantagem profis-
sional indireta.

1. Caberá denuncia imotivada para desocupação de imóvel, exceto:

a. Locação residencial civil;

b. Contratos fixados por mais de trinta meses;

c. Locação não residencial especial;

d. Contrato por temporada.

2. Quais os requisitos para que o contrato seja considerado por temporada?

3. Descreve, conforme previsão legal, como se dá o contrato comercial. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 



78

Administração de Condomínios e Locação de Imóveis

Aula 14 - Demandas Judiciais: Ação de Despejo, Ação Consignatória, Ação 
Revisional e Ação Renovatória

14.1 Introdução

Serão abordados nesta aula, os procedimentos, competências, indicações e 
formas de aplicações práticas das ações de despejo, consignação em paga-
mento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias 
de locação. Assim, estudaremos os artigos 58 a 74 da lei 8245/91, com a nova 
redação dada pela lei 12.112/09.

BOX 9

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas 
ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da lo-
cação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o 
seguinte: 

        I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem 
pela superveniência delas; 

        II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da 
situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; 

        III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na 
hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuiza-
mento; 

        IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notifi-
cação far- se - á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, 
tratando - se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex 
ou fac-símile , ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no 
Código de Processo Civil; 

        V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente de-
volutivo. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 20/12/2014.
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Figura 9: curiosidades o que é ação de despejo
Fonte: Disponível em: http://www.colegioweb.com.br. Acesso em 18/12/2014.

14.2 Ação de Despejo

É promovida pelo locador para a retomada do imóvel. Pode ser proposta, 
por exemplo, por de falta de pagamento de alugueis, condomínio, IPTU, ou 
por precisar o locador do imóvel para sua moradia, de seus ascendentes ou 
descendentes.  

Quando movida a ação de despejo, sendo o pedido a rescisão do contrato de 
locação cumulada com cobrança de aluguéis e seus acessórios, deverá ser 
citado o locatário para responder ao pedido de rescisão e, serem citados o 
locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, que deverá 
ser seguido de cálculo discriminando o valor do débito. Poderá o locatário e o 
fiador evitar a rescisão do contrato da locação, realizando, em até quinze dias 
a contar do dia da citação, o pagamento do débito atualizado através de de-
pósito judicial, incluindo aluguéis com vencimento até a data do pagamento, 
multa, juros, custas e honorários de advogado. Não será admissível emendar a 
mora, isto é, caso o locatário já tenha se utilizado desta faculdade nos últimos 
vinte e quatro meses precedentes à propositura da ação.

O juiz que entender procedente a ação determinará a expedição do mandado 
de despejo, com prazo de trinta dias para desocupação voluntária do imóvel.

Os artigos 63 a 66 da Lei 8245/91 disciplinam os prazos e as formalidades 
para a efetivação do despejo. Para ações contra hospitais, estabelecimentos de 
ensino, asilos, igrejas os prazos variam de seis meses a um ano.



80

Administração de Condomínios e Locação de Imóveis

 BOX 10

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 
terão o rito ordinário

        2º Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido 
aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. 

        § 3o  No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evi-
tar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 
(quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente 
de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores 
devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei nº 12.112, 
de 2009).

        Art. 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art. 9º, inciso 
IV do art. 47 e inciso II do art. 53, a petição inicial deverá ser instruída com 
prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. 

        Art. 61 Nas ações fundadas no § 2º do art. 46 e nos incisos III e IV do 
art. 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância 
com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de seis 
meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a res-
ponsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre 
o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu 
ficará isento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado 
de despejo. 

  Art. 62.  Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel 
e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou 
somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: 
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).

   I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de 
cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o 
locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para 
responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, 
cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei nº 12.112, 
de 2009).

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atuali-
zado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: 
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).
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        a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; 

        b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; 

        c) os juros de mora; 

        d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por 
cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; 

  III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, 
justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo 
de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário 
ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a 
requerimento do locador; (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).

   IV – não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de res-
cisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depo-
sitada;  (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).

        V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser deposi-
tados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador 
levantá-los desde que incontroversos; 

        VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança 
dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imó-
vel, caso ambos tenham sido acolhidos.

Parágrafo único.  Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver 
utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anterio-
res à propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).

  Art. 63.  Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expe-
dição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a 
desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).

        § 1º O prazo será de quinze dias se: 

a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais 
de quatro meses; ou

b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do 
art. 46. (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009).

        § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado 
pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de 
um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período 
de férias escolares.
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  § 3º Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias ofi-
ciais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados 
pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente regis-
tradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9º ou 
no inciso II do art. 53, o prazo será de um ano, exceto no caso em que entre a 
citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, 
hipótese em que o prazo será de seis meses. (Redação dada pela Lei nº 9.256, 
de 9.1.1996)

        § 4° A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o 
caso de ser executada provisoriamente. 

Art. 64.  Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução pro-
visória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem 
superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da 
caução.  (Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

        § 1° A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da 
execução provisória. 

        § 2° Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu limi-
narmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como inde-
nização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, 
a diferença pelo que a exceder. 

        Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da 
notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, 
inclusive arrombamento. 

        1° Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não 
os quiser retirar o despejado. 

        2° O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do 
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das 
pessoas que habitem o imóvel. 

        Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o loca-
dor poderá imitir-se na posse do imóvel. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em 20/12/2014.

14.3 Ação Consignatória

O artigo 67 e seus incisos da lei 8245/91 estabelecem as regras para ação em 
consignação de pagamento. Também disciplinada pelo Código de Processo 
Civil, nos artigos 890 a 900.



83

e-Tec Brasil

Este tipo de ação tem o objetivo de liberar o devedor de uma obrigação, ou 
seja, libertar o locatário do pagamento de aluguel em casos de não localizado 
o locador para que seja efetivado o pagamento ou, se localizado, o mesmo se 
recuse a receber. O depósito da quantia referente ao valor devido será efeti-
vado em juízo e caso não haja contestação no prazo de dez dias, o juiz dará 
como procedente o pedido, declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao 
pagamento das custas e honorários.

14.4 Ação Revisional

A ação revisional de aluguel, disciplinada pelos artigos 68 a 70 da Lei 8245/91 
é usada para ajustar o valor da locação ao do mercado, reduzindo ou aumen-
tando o mesmo. Os requisitos encontram-se disciplinados no Código de Pro-
cesso Civil, artigos 276 a 282.

Pode ser originada por iniciativa do locador ou do locatário e é cabível em 
casos que o valor do aluguel esteja fora da realidade do mercado. Só poderá 
ser ajuizada após três anos de vigência do contrato.

A petição inicial deverá conter o pretenso valor a ser fixado.

Se for pedido e tendo elementos suficientes, ao designar a audiência, o juiz 
poderá estabelecer aluguel provisório, e, podendo ainda contestar, o réu po-
derá trazer elementos probatórios para pedir ao juiz que reveja o valor fixado 
para o aluguel provisório.

14.5 Ação Renovatória:

Nos contratos de locação de imóveis destinados à uso comercial ou industrial 
encontra-se regulada nos artigos 71 a 74 da lei 8245/91, pode ser ajuizada nos 
casos em que o contrato a ser renovado tenha sido celebrado por escrito e com 
prazo determinado; ou se o contrato a ser renovado tenha prazo seguido, ou 
somados os prazos ininterruptos resultem em no mínimo cinco anos; ou ainda 
quando o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo 
prazo ininterrupto de três anos (artigo 51, lei 8245/91).

O artigo 74 prevê que se a demanda renovatória for julgada improcedente, o 
juiz determinará a expedição do mandado de despejo e o locatário terá o 
prazo de trinta dias para a desocupação voluntária, caso tenha pedido na 
contestação.
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Resumo

Aprendemos nesta aula:

Tipos de demandas judiciais em contratos de locação, suas características, 
prazos e aplicabilidades.

1. É cabível liminar para desocupação em 15 dias nas ações de despejo fun-
dadas em: EXCETO:

a. Para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, 
que não possam ser normalmente executadas com a permanência do loca-
tário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

b. O término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação 
de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; 

c. O término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação 
de despejo em até seis meses após o vencimento do contrato;

d. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 
estando o contrato desprovido de qualquer das modalidades de garantias 
previstas em lei, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou 
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

2. Como se dá a Ação Renovatória?

3. Em que situação é cabível Ação Consignatória?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 15 - Documentos mais usuais na Administração e Locação de Imóveis

15.1 Introdução

Nesta aula estudaremos os documentos mais usados na administração e loca-
ção de imóveis e teremos contato com modelos desses documentos, o que nos 
ajudará valorosamente no exercício da profissão.

15.2 Modelo de notificação de Preferência de compra pelo inquilino

Informamos ao Sr.________________________________________locatá-
rio deste imóvel, que estaremos colocando o mesmo a venda, a partir da data 
abaixo descrita, pelo valor de ___________________, e conforme determina 
a lei, se for de seu interesse , daremos prioridade a sua proposta.

Brasília,  ..........de .......................

Proprietário

Administrador do Imóvel

Locatário

Fonte: Disponível em: http://www.sitedoscorretores.com.br/facilidades/Preferencia_de_compra_de_Imovel_pelo_
Inquilino.php. Acesso em 18/12/2014.

É importante que se coloque também que é aguardada a manifestação de in-
teresse, que terá prioridade sobre terceiros, pelo prazo de trinta dias a contar 
do recebimento da notificação, e que, findo o prazo, caso silente o locatário, 
estará aberta a venda à outros interessados, nos termos dos artigos 27 e 28 da 
Lei 8245/91.

Para que a notificação acima tenha valor, é necessária que seja feita de forma 
que, fique com o locador o comprovante da entrega do aviso, não podendo 
haver dúvida sobre o recebimento; 

A promessa de cessão de direito, da ação em pagamento, só poderá ser inicia-
do após ter o locador a resposta do locatário, ou após ter passado em branco 
o prazo de trinta dias do recebimento do aviso.

Não se pode esquecer, nesta comunicação, a informação de que a documen-
tação relativa ao imóvel (registro no cartório de imóveis, ou matrícula do 
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imóvel), estará em determinado local, em determinadas horas do dia, durante 
o período de resposta do locatário; não havendo este detalhe, poderá o locatá-
rio, posteriormente, discutir a validade do aviso, já que há menção expressa, 
na lei, da necessidade desta complementação.

15.3 Modelo de Rescisão de Contrato de Locação

                        Por este particular instrumento, de um lado ............................ 
e de outro .........................................., já qualificados respectivamente como 
LOCADOR(A) e LOCATÁRIO(A), no Contrato de Locação firmado entre 
partes em data de ......................., tendo por objeto o imóvel sito na ............
..........................., bairro .........................., na cidade de .............................., 
SP, resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, rescindi-lo 
nesta data, declarando o(a) LOCADOR(A) ter recebido as chaves do mesmo 
e constatado, após vistoria, encontrar-se ele nas mesmas condições em que 
foi entregue ao início da vigência da locação, razão pela qual dão as partes 
mútua quitação, para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob 
tal título. E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 
duas (02) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas retro, para 
que surta seus legais e jurídicos efeitos.

   ................., ... de ...............de 2002.

Fonte: Disponível em:
http://www.sitedoscorretores.com.br/facilidades/Rescisao_de_contrato_de_locacao.php Acesso em 18/12/2014.

15.4 Modelo de Contrato de Locação:

LOCADOR: José, Comerciante, Brasileiro, Nascido em Brasília - DF, 
identidade 787 SSP DF, CPF 5301-63, residente na SQS  , Bloco “” apto 
5, Brasília-DF.

LOCATÁRIO: João, Militar, brasileiro, nascido em Santana -RS, identi-
dade Ministério da Defesa numero 03611-6 – de 02-junho-19, CPF.

FIADOR1: Miriam, Policial Militar, Brasileira, nascida em Cruz RS, 
identidade Policia Militar-Distrito Federal 50 RG 127, CPF 72-49, re-
sidente ,apartamento 15, bloco “H” , lotes , quadra, , Águas Claras-DF, 
Casada com Eiró Duo, Militar.

FIADOR2: João, Militar, Brasileiro, nascido em -RS, identidade Minis-
tério da Defesa Exercito Brasileiro num 035 de 19 de  de 1985,CPF 1-60, 
residente quadra 1, lt 55, bloco “U”, apto 445, Águas claras-DF cep 7100, 
casado com, do Lar. 
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IMÓVEL: Apartamento situado na SQN YYYY, BL “TTP”, Apto 666101, 
Asa Norte, Brasília-DF, FINALIDADE: residencial, ATIVIDADE: resi-
dência 

PRAZO DA LOCAÇÃO: 12 meses e dez dias, INÍCIO: data do início da 
locação 20-09-2008 ( Vinte de Setembro de 2008 ),TÉRMINO: data do 
término da locação 30-09-2009 ( trinta de Setembro de 2009 ), VENCI-
MENTO: O aluguel mensal, será pago até o quinto dia ùtil após o termi-
no de cada mês.

VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: R$ 1.300,00 (Hum Mil e trezentos 
Reais)

PERIODICIDADE DO REAJUSTE: Anual . O LOCADOR, supra qua-
lificado, e o LOCATÁRIO, também supra qualificado, resolvem ajustar 
a locação do imóvel retro descrito, que ora contratam, sob as cláusulas e 
condições seguintes:

I – Prazo: A locação vigerá pelo período estabelecido no preâmbulo deste 
instrumento (12 meses e dez dias), independente de notificação judicial 
ou extrajudicial,sendo que findo o prazo estabelecido, e não havendo opo-
sição do Locador, poderá o locatário continuar na posse da coisa alugada, 
devendo o LOCATÁRIO restituí-lo, quando solicitado pelo Locador por 
meio de comunicado com antecedência de 30 dias, da mesma forma po-
derá o locatário findo o prazo inicial previsto no contrato devolvê-lo com 
comunicado ao locador com  60 dias de antecedência.

II - O valor mensal da locação será aquele pactuado no preâmbulo deste 
instrumento(R$ 1.300,00), e os aluguéis serão reajustados anualmente, 
ou no menor período que a legislação vier a permitir, com base no IGP
-M( FGV), ou na sua falta pelo índice governamental destinado a promo-
ver a atualização monetária das mensalidades locatícias em REAIS ou, 
na sua falta, pelo índice da inflação do período, medido pela Fundação 
Getúlio Vargas.

III - O aluguel será exigível, IMPRETERIVELMENTE, NO DIA DO VENCI-
MENTO, supra estabelecido, devendo o pagamento ser efetuado no endereço 
(SQS 7777 , Bloco apto 30,  Brasília-DF), ou outro que lhe seja fixado por es-
crito ou depositado em Conta corrente cujo titular seja José. O pagamento após 
o prazo de vencimento implica multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, 
correção monetária e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês.-Parágrafo 
único - A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro, ou demais encargos de responsabilidade do 
LOCATÁRIO, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificação 
das condições do contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos. 
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IV - Além do aluguel são encargos do LOCATÁRIO e  FIADORES (caso o 
locatário não pague) o imposto predial (IPTU), o seguro de incêndio, a taxa de 
luz, força, saneamento, esgoto, condomínio e quaisquer outras que recaiam ou 
venham a recair sobre o imóvel locado, que serão pagas às repartições arrecada-
doras respectivas. Incumbe ao LOCATÁRIO, também, satisfazer por sua conta 
as exigências das autoridades sanitárias de higiene, ou do condomínio. O paga-
mento após o prazo de vencimento implica multa de 10% (dez por cento) sobre 
o débito, correção monetária e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês. 
V - O LOCATÁRIO não poderá sublocar, no seu todo ou em parte, o imóvel, 
e dele usará de forma a não prejudicar as condições estéticas e de segurança, 
moral, bem como a tranquilidade e o bem-estar dos vizinhos.

VI - O LOCATÁRIO recebe o imóvel (recém-pintado), em perfeito estado 
de conservação e limpeza, e obriga-se pela sua conservação, trazendo-o sem-
pre nas mesmas condições, responsabilizando-se pela imediata reparação de 
qualquer estrago feito por si, seus prepostos ou visitantes, obrigando-se, ain-
da, a restituí-lo, quando finda a locação, ou rescindida esta, limpo, (pintura 
nova) e conservado, com todas as instalações em perfeito funcionamento. 
Sendo necessário substituir qualquer aparelho ou peça de instalação, fica en-
tendido que esta substituição se fará por outra da mesma qualidade, de forma 
que, quando forem entregues as chaves, esteja o imóvel em condições de ser 
novamente alugado, sem que para isso seja necessária qualquer despesa por 
parte do LOCADOR.

Parágrafo único - O LOCADOR, por si ou por preposto, poderá visitar o imóvel, 
durante a locação, para verificar o exato cumprimento das cláusulas deste contrato. 
VII - A infração de qualquer das cláusulas deste contrato faz incorrer o in-
frator na multa irredutível de 20% (vinte por cento), sobre o aluguel anual 
em vigor à época da infração, e importa na sua rescisão de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso, sujeitando-se a parte 
inadimplente ao pagamento das perdas e danos que forem apuradas.

VIII - Nenhuma obra ou modificação será feita no imóvel sem autorização prévia 
e escrita do LOCADOR. Qualquer benfeitoria porventura construída adere ao 
imóvel, renunciando o LOCATÁRIO, expressamente, ao direito de retenção ou 
de indenização, salvo se convier ao LOCADOR que tudo seja reposto no anterior 
estado, cabendo, neste caso, ao LOCATÁRIO fazer a reposição por sua conta, 
responsabilizando-se por aluguéis, tributos e encargos até a conclusão da obra. 
IX - Como garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, ao final, as-
sinam os FIADORES, qualificados no preâmbulo deste instrumento, respon-
sabilizando-se, como principais pagadores, pelo fiel cumprimento de todas 
as cláusulas ora reciprocamente estipuladas e aceitas, inclusive indenização 
de danos no imóvel e reparos necessários, além dos ônus judiciais respecti-
vos. Parágrafo primeiro - Os FIADORES e principais pagadores renunciam 
aos preceitos dos arts. 924 e 1500 do Código Civil, OU OUTROS QUE DI-
GAM RESPEITO A ESTA LEGISLAÇÃO, que venham a substitui-los ou 
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que sejam mais atualizados  ou código xxxx, xxxxx ,xxxxx( conforme o 
caso)_________bem como ao direito de serem cientificados ou citados para 
a ação de despejo contra o LOCATÁRIO, obrigando-se, inclusive, às des-
pesas judiciais, acessórias da dívida principal, e honorários de advogado, 
no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, quer quanto 
à ação de Despejo, quer quanto à execução de aluguéis, tributos e demais 
encargos. Parágrafo segundo - A responsabilidade do LOCATÁRIO e FIA-
DORES pelo aluguel e demais obrigações legais e contratuais só terminará 
com a devolução definitiva das chaves e quitação de todos os débitos de lo-
cação e os consectários legais e contratuais, inclusive reparos, se necessários.  
Parágrafo terceiro - Os fiadores renunciam expressamente ao benefí-
cio da prévia execução dos bens do afiançado e não poderão sob qualquer 
pretexto exonerar-se desta fiança, que é prestada sem limitação de tem-
po, caso o locatário permaneça no imóvel após o vencimento do contrato 
o fiador continuará solidário as obrigações assumidas pelo locatário neste 
contrato até a entrega efetiva das chaves do imóvel objeto deste contrato. 
X - É de responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento do seguro anual de in-
cêndio do imóvel locado, em nome do LOCADOR, garantindo o seu valor real. 
XI - Na hipótese de ser necessária qualquer medida judicial, o LO-
CADOR, o LOCATÁRIO e os FIADORES poderão ser cita-
dos pelo correio, com AR (Aviso de Recebimento) dirigido aos res-
pectivos endereços mencionados no preâmbulo deste instrumento. 
XII - O foro deste contrato, inclusive para os fiadores, é o da Comarca de Brasília-DF 
E por estarem justos e contratados, lavraram o presente instrumen-
to em 02 (duas) vias de igual teor e forma para as finalidades de direito. 

 Brasília, 10 de Setembro de 2008

LOCADOR(A)     _________________________

LOCATÁRIO(A)  _________________________

FIADOR1          ___________________________

CÔNJUGE DO FIADOR1  __________________

FIADOR2        ____________________________

CÔNJUGE DO FIADOR 2 _____________________

Testemunha_________________________________

Testemunha_________________________________

Fonte: Disponível em:http://www.sitedoscorretores.com.br/facilidades/Contrato_de_Locacao.php. Acesso em 

18/12/2014.
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15.5 Modelo de Contrato de Prestação de Serviços

(SUGESTÃO DE MINUTA BÁSICA-INTERMEDIAÇÃO E ADMINIS-
TRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL)

CONTRATANTE: Antonio Ferreira dos Anjos, brasileiro, casado, comercian-
te, portador da cédula de identidade RG .................... e inscrito no CPFMF 
sob nº ....................., residente e domiciliado na rua ...... nº ........., na cidade 
de ....................., ........

CONTRATADO: Antonio Ferreira dos Anjos, brasileiro, casado, corretor de 
imóveis, inscrito no CRECI da 2a. Região sob nº ............ e no CPFMF sob nº 
..............., estabelecido com escritório profissional na rua ........... nº ......., na 
cidade de ................, SP. 

OBJETO: A intermediação e a administração da locação do imóvel sito na rua 
....................... nº ..........., na cidade de ..........................., SP. 

                Por este particular instrumento, as partes supramencionadas resol-
vem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, firmar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto se encontra declinado no pre-
âmbulo e a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições.

PRIMEIRA: O CONTRATANTE é legítimo senhor e possuidor do imóvel 
sito no endereço do preâmbulo, que se encontra atualmente livre e desocupa-
do de pessoas e coisas (ou mobiliado – atenção: se for mobiliado, deverá ser 
feita relação dos móveis e utensílios que o guarnecem, para constar no contra-
to de locação, inclusive com o valor de avaliação de cada bem, para facilitar 
eventual apuração de perdas e danos) (ou com linha telefônica nº - atenção: 
a fatura de uma linha telefônica pode superar o valor da locação. Assim sen-
do, o contrato de locação de linha telefônica, deverá ser elaborado sempre 
em apartado ao do de locação, com outras garantias e cláusulas específicas), 
tendo interesse em alugá-lo para fins (de temporada) (não residenciais) (re-
sidenciais), pelo valor mensal mínimo de R$ ................ (.............................
.......), razão pela qual pretende se utilizar dos serviços do CONTRATADO 
para promover a seleção dos pretendentes à sua locação e sua subseqüente 
administração. 

SEGUNDA: Para essa finalidade, se compromete o CONTRATADO a efetu-
ar completo levantamento das informações cadastrais dos eventuais preten-
dentes, de modo a poder selecionar dentre estes, aquele que vier a ser consi-
derado como o mais indicado. 

§ ÚNICO: A indicação do pretendente pelo CONTRATADO não obriga o 
CONTRATANTE, que poderá a seu exclusivo critério, recusá-lo e indicar 
outro, desde que mediante expressa autorização e sob sua inteira responsabi-
lidade. 
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TERCEIRA: Além do pretendente, se compromete o CONTRATADO a di-
ligenciar para obter a necessária garantia locatícia, que o CONTRATANTE 
deseja seja feita na forma de (fiança pessoal – cuidados: o fiador não poderá 
ter antecedente e deverá residir e ser proprietário de imóvel livre e desemba-
raçado na mesma comarca da celebração da locação) (seguro-fiança – cuida-
dos: para ter validade, se faz necessário o pagamento do prêmio, nem sempre 
adimplido pelo locatário, cabendo nesse caso, à administradora ou ao proprie-
tário arcar com esse ônus, para não ficar sem a garantia. Igualmente, o prazo 
de vigência do seguro normalmente não coincide com o da locação, deven-
do ser observada atentamente a época de renovação do seguro. Se a locação 
restar sem garantia, será a administradora responsabilizada pelos eventuais 
prejuízos causados ao locador) (caução – cuidados: a caução obrigatoriamen-
te deverá ser depositada em conta-poupança, só podendo ser levantada, de 
comum acordo com o locatário ao término da locação, ou através de ordem 
judicial. Observar que, como o máximo de caução permitido por lei equivale 
a três alugueres, dificilmente servirá ela para cobrir uma ação de despejo e 
eventuais reparos no imóvel).

QUARTA:   Selecionado o pretendente e obtida a garantia locatícia, com 
aprovação do CONTRATANTE, compromete-se o CONTRATADO a elabo-
rar e celebrar o respectivo contrato, nele estabelecido o prazo de vigência da 
locação, desde já estabelecido pelo mínimo de ...... meses (atenção: se for re-
sidencial, mínimo de 30 meses, caso contrário a denúncia vazia só poderá ser 
exercida após cinco anos de vigência da locação. Se for não residencial, para 
ocupação comercial, o prazo pode ser aquele que venha a ser convencionado, 
devendo ser lembrado que prazo determinado igual ou superior a cinco anos, 
mesmo decorrente da soma das prorrogações escritas, confere ao locatário o 
direito de renovação por igual prazo. Se for não residencial, tendo como loca-
tário pessoa jurídica e ocupante seu titular, diretor, sócio, gerente, executivo 
ou empregado, o prazo também poderá ser convencionado), com a menção de 
que caberá ao locatário o pagamento de todos os encargos, inclusive o prêmio 
de seguro-incêndio, desde já estabelecido pelo valor comercial do imóvel, 
avaliado em R$ .................... (caso acordada outra opção, como por exemplo, 
inclusão de condomínio ou IPTU no valor do aluguel, mencionar) e reajuste 
anual do aluguel pelos índices do (.........). 

QUINTA: Os honorários devidos pela intermediação eficaz, serão equivalen-
tes ao valor de R$ .............(valor igual ao do aluguel) e serão deduzidos (esta-
belecer a forma de pagamento, em uma única vez, na assinatura do contrato, 
por ocasião do pagamento do primeiro aluguel, ou em duas parcelas iguais, 
etc.), ficando desde já estabelecido que a obtenção de majorações do valor 
locatício, acima dos índices pactuados, dará direito ao CONTRATADO de 
cobrar do CONTRATANTE a diferença entre o aluguel originalmente pactu-
ado e o majorado, a ser deduzido da mesma forma acima prevista.

SEXTA:   Pela administração da locação, será devido ao CONTRATADO o 



92

Administração de Condomínios e Locação de Imóveis

percentual de ....% (...........estabelecer o percentual, que poderá ser de até 
10% para repasse após o efetivo recebimento do aluguel, ou de até 20% para 
aluguel garantido) sobre o valor de cada aluguel mensal, nele incluídos os 
encargos no caso de eventual mora do(a) locatário(a), deduzido do valor a ser 
repassado ao CONTRATANTE. 

§ PRIMEIRO: Os alugueres recebidos pelo CONTRATADO, deduzida a re-
muneração estabelecida no “caput”, serão repassados ao CONTRATANTE 
no prazo máximo de ...... dias úteis, através de depósito bancário na conta 
corrente nº ..............., do banco ...................., ag. ..........., convencionado des-
de já caber ao CONTRATADO deduzir as despesas de CPMF cobradas pela 
instituição bancária, tanto na compensação dos cheques utilizados pelo inqui-
lino para pagamento dos alugueres, quanto no repasse do respectivo valor ao 
CONTRATANTE.

§ PRIMEIRO: Tendo em vista que o presente contrato se faz pelo sistema de 
“aluguel garantido”, serão estes depositados na conta do CONTRATANTE, 
uma vez deduzida a remuneração estabelecida no “caput”, até o quinto dia 
útil subseqüente ao da data estabelecida para o seu vencimento, independen-
temente de ter ele sido pago pelo inquilino. Nessa condição, os encargos de-
correntes de eventual mora por parte do inquilino, pertencerão por inteiro ao 
CONTRATADO.

SÉTIMA: Além do já estabelecido nas cláusulas anteriores, obriga-se o CON-
TRATADO:

a. verificar o estado do imóvel, antes e após o término da locação, lavrando 
para isso os necessários termos de vistoria;

b. divulgar, pelos meios usuais e a seu critério, a oferta da locação;

c. cobrar os alugueres e respectivos encargos nas épocas convencionadas, 
deles deduzindo os honorários devidos;

d. tomar as medidas judiciais que se fizerem necessário, para cobrar os alu-
gueres impagos ou promover o despejo do inquilino, cabendo ao CONTRA-
TANTE (convencionar se os honorários do advogado e as despesas judiciais 
serão pagas ou não pelo CONTRATANTE. Caso sejam pagas, se serão an-
tecipadas ou ressarcidas posteriormente), assinando para este fim e neste ato 
o competente instrumento de mandato ( ou no momento em que vier a ser 
solicitado); e. providenciar nos reparos que se fizerem necessário para a con-
servação do imóvel na vigência da locação, mediante expressa autorização 
do CONTRATANTE e à vista de orçamentos elaborados por profissionais 
competentes.

§ ÚNICO: Fica estabelecido que, as ações que venham a objetivar a desocu-
pação do imóvel, seja pelo término do prazo contratual ou para uso próprio, 
bem como as revisionais de aluguel, (convencionar) ...terão as custas pro-
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cessuais e os honorários advocatícios suportados exclusivamente pelo CON-
TRATANTE ou ......terão as custas processuais e os honorários advocatícios 
suportados exclusivamente pelo CONTRATADO. 

OITAVA: Em contrapartida se obriga o CONTRATANTE: 
a. não interferir na relação jurídica existente entre o CONTRATADO e o in-
quilino e/ou fiadores, sem prévia ciência do CONTRATADO; 

b. não receber, sob qualquer hipótese, na vigência desse contrato e diretamente 
do inquilino e/ou fiador, valores referentes a locação ou as chaves do imóvel;  
c. conceder ao CONTRATADO a exclusividade para a intermediação da ven-
da do imóvel objeto deste, caso venha futuramente a decidir pela sua aliena-
ção e não tenha o locatário interesse em adquiri-lo; 

NONA: O CONTRATADO fica isento de qualquer responsabilidade por fa-
tos alheios à administração da locação, como arrombamentos, ocupação in-
devida, cessão irregular da locação e eventuais danos a ele causados em razão 
desses fatos, comprometendo-se, porém, a tomar as medidas judiciais ou ex-
trajudiciais que estiverem ao seu alcance, mediante autorização expressa do 
CONTRATANTE, (convencionar) .....a quem caberá arcar com os ônus pro-
cessuais e honorários advocatícios ou ..... cabendo ao CONTRATADO arcar 
com os ônus processuais e honorários advocatícios. 

DÉCIMA: O presente instrumento terá o mesmo prazo de vigência do con-
trato de locação, sendo reservado ao CONTRATADO o direito de rescindir o 
presente contrato, sem motivo justificado, desde que mediante expresso aviso 
com antecedência mínima de trinta dias, uma vez prestadas as contas devidas 
na sua vigência e entregue ao CONTRATANTE toda a documentação em seu 
poder.

DÉCIMA- PRIMEIRA: Ao CONTRATANTE, por sua vez, caberá o mesmo 
direito, após ressarcimento de eventuais despesas pendentes ou antecipações 
efetuadas, além do pagamento de indenização correspondente aos honorários 
que teria o CONTRATADO direito a receber até o término do prazo determi-
nado da locação. Uma vez comprovada a falta de cumprimento de qualquer 
obrigação por parte do CONTRATADO, o presente instrumento poderá ser 
rescindido pelo CONTRATANTE sem aviso-prévio e com dispensa de qual-
quer indenização.  

§ ÚNICO:      Fica convencionado entre as partes que, no caso de even-
tual rescisão antecipada  do contrato de locação, caberá ao CONTRA-
TADO o direito à metade da multa indenizatória devida pelo locatário.  
DÉCIMA-SEGUNDA:   Fica eleito o Foro da Comarca de ................., para 
a solução das questões decorrentes do presente instrumento, renunciando as 
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que lhes possa ser. 

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em duas vias 
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de igual teor e forma e na presença das testemunhas retro, para que surta seus 
legais e jurídicos efeitos, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores, 
ao fiel cumprimento de todas as suas cláusulas e condições. 

.................................., ...... de ....................... de 2005

                 Contratante                                               Contratado

TESTEMUNHAS
Fonte: Disponível em: http://www.sitedoscorretores.com.br/facilidades/Contrato_de_administracao_de_imoveis.

php. Acesso em 18/12/2014.

15.6 Modelo de Comunicado de Desistência de Administrar Imóvel

, ..... de ....................... de 2003

Ilmo. Sr.

                Prezado Sr.:

                Pela presente, estou(amos) vos dando ciência de que, por razões de 
ordem particular, não tenho(mos) mais interesse em continuar administrando 
a locação do imóvel de vossa propriedade, sito na rua ...................................
... n° ........., na cidade de, razão pela qual, no prazo de .......... (....) dias, con-
tados a partir do recebimento desta, estarei(emos) considerando rescindido o 
contrato de administração firmado entre partes em data de ..... de .............. de 
                Ao final do prazo mencionado, deverá V.S. comparecer em nosso(s) 
escritório(s), a fim de retirar toda a documentação referente à locação objeto 
do contrato e receber o saldo de seus haveres, devendo ser providenciada em 
tempo hábil a ciência ao(a) locatário(a) do novo administrador a ser escolhido 
por V.S.. 

                Esperando que nosso trabalho tenha sido realizado à contento na 
vigência do contrato, agradecemos a atenção que nos foi dispensada e firma-
mos, mui atenciosamente 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                fulano de tal             
Fonte: Disponível em: http://www.sitedoscorretores.com.br/facilidades/Desistencia_de_administrar_imovel_

Locado_pela_Imobiliaria.php. Acesso em 18/12/2014.
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15.7 Modelo de Pedido de desocupação de Imóvel

Data 

Ilmo. Sr.

end

Prezado Sr.:

Pela presente, estamos lhe informando não haver interesse em prorrogar a lo-
cação deste  imóvel junto a Vsas, (end), sendo que ao final  do prazo contratu-
al (dia ..... De ........ De .........), seja o mesmo devolvido nas condições recebi-
das, desocupado de pessoas e as chaves entregues após a vistoria diretamente 
ao nosso representante no local ou no escritório  do(a) administrador(a), no 
endereço ................................... N° ..

Atenciosamente

 

...................................................... 
Assinatura administrador

Fonte: Disponível em: http://www.sitedoscorretores.com.br/facilidades/Pedido_de_Desocupacao_de_Imovel.php. 

Acesso em 18/12/2014.

Resumo

Vimos nesta aula a relação e modelos de documentos mais usuais na locação 
e administração de imóveis.

1. Elabore uma notificação para desocupação de imóvel para reforma. 

2. Quais os requisitos que devem conter a notificação de Preferência de 
compra pelo inquilino?

3. Porque é necessário o contrato de prestação de serviços em contrato de 
locação?
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Aula 16 - Formalização das Garantias e Vistoria

16.1 Introdução

Ao alugar um imóvel é indispensável documentar a negociação através de 
um Contrato de Locação. Para maior garantia das partes, o contrato deve ser 
feito por escrito, no mínimo em duas vias, uma para o locador e outra para o 
locatário.

16. 2 As principais cláusulas e requisitos que devem constar no contrato de locação

Os contratos de locação exigem uma forma de elaboração para que seja pos-
sível reclamar direitos às partes.

São cláusulas e requisitos indispensáveis ao contrato de locação:

-Nome e qualificação do locador, locatário e fiador, se houver;

- Descrição e endereço do imóvel locado;

-Forma e local de pagamento;

- Modalidade da garantia apresentada, através de fiador ou depósito em di-
nheiro, ou ainda, seguro-fiança;

- Discriminação dos encargos a serem pagos, como condomínio, taxas muni-
cipais, água, luz, esgotos, etc.;

- Destinação do imóvel, se para uso residencial, comercial ou não residencial;

- Data do início e prazo da locação, ou seja, a duração do contrato;

- Cláusula de vigência em caso de alienação do imóvel;

- Termo de vistoria com a descrição do estado de conservação do imóvel, que 
deve ser anexadoe passar a integrar o contrato.

Todos os contratos devem ser assinados por duas testemunhas que não te-
nham impedimentos legais especificando o nome, o número da carteira de 
identidade e o endereço.

O contrato deve ser registrado no Cartório de Títulos e Documentos. 

O registro no Cartório Imobiliário só se faz necessário caso o inquilino venha 
a ter interesse na compra do imóvel. 
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16.3 Documentos mais exigidos para elaboração do Contrato

16.3.1 Por Parte do locador

- Título de propriedade - procuração, se o contrato for assinado por um 
representante;

- Cópia da cédula de identidade – RG;

- Cópia do documento Cadastro de Pessoa Física – CPF;

- Contas de serviços públicos - água, luz.

- Carnê do IPTU. 

-Caso seja casado ou divorciado, a cópia da Certidão de casamento ou divór-
cio.

16.3.2 Por Parte do locatário

- Cópia da Cédula de Identidade- RG;

 
- Cópia de documento – CPF – Cadastro Pessoa Física;

 
- Comprovação de renda;

- Se casado, os mesmos documentos do cônjuge e cópia da Certidão de casa-
mento;

-Se divorciado, cópia da certidão de divórcio;

16.3.3 Por Parte do Fiador

- Cópia da Cédula de Identidade- RG;

- Cópia do documento Cadastro de Pessoa Física – CPF;

- Escritura definitiva do imóvel colocado em fiança;

- CNO – Certidão Negativa de Ônus de Imóvel – atualizada, a ser retirada 
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junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

- Carnê do IPTU do imóvel;

- Comprovação de Renda;

- Cópia do comprovante de residência.

- Se casado, os mesmos documentos pessoais do cônjuge.

16.4 O laudo da vistoria

O Laudo de vistoria do imóvel deve ser feito e assinado antes mesmo do Con-
trato de Locação. É preciso constar neste laudo as condições que se encontra 
o imóvel, como por exemplo, as paredes, tetos, portas, janelas, fechaduras, 
trincos, armários, etc., citando tudo detalhadamente, pois o mesmo será revis-
to quando o inquilino for entregar as chaves.

Anexar junto ao documento, fotos do estado do imóvel evitando assim dis-
cussões posteriores. O mesmo deve ser assinado pelo locador e locatário. Para 
ser feita uma vistoria, precisa estar presente, o proprietário, o inquilino e cor-
retor de imóveis. Após o inquilino se mudar, se for detectado algum problema 
de estrutura do prédio, como vazamentos, rachaduras, infiltrações, na parte 
elétrica, etc., poderá ser elaborado um adendo para ser assinado pelo locador, 
podendo ser registrado em cartório, caso não seja assinado.

16.4.1 Modelo de Laudo de Vistoria:

Objeto do presente laudo: É a vistoria de um imóvel constituído pela casa 
residencial situada à Rua da xxxxxxxxxxxxxx, Gameleira, nesta Capital. 

Locador: 

Locatária: 

O presente laudo é parte integrante do contrato de locação celebrado entre 
o locador e a locatária. Qualquer restrição ao presente laudo, ou qualquer 
irregularidade encontrada no imóvel que não conste neste laudo, deverá ser 
comunicado à locador por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, a contar do dia 
xxxx de xxxxx de 2007. 

Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo encontra-se 
em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e 
acessórios em prefeito estado de funcionamento e conservação, assim a loca-
tária se compromete a devolvê-lo, findo o prazo contratual, independente de 
vistoria final.
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a) PINTURA: Todas as paredes internas e tetos da casa foram pintados com 
tinta látex de primeira linha. As portas e janelas foram pintadas com tinta a 
óleo, sendo que a mão de obrada referida pintura foi bem executada. 

b) TRINCOS, FECHADURAS: Estão em bom estado de conservação e fun-
cionamento. 

c) PARTE HIDRÁULICA: Está em bom estado de conservação e funciona-
mento. 

d) PISOS E AZULEJOS: Os pisos e azulejos estão em bom estado de con-
servação. 

e) PARTE ELÉTRICA: Está em bom estado de conservação e funcionamento. 

f) VIDRAÇAS: os vidros das janelas e basculantes, não apresentam nenhum 
trincado 

Belo Horizonte, 02 de março de 2007. 

_________________________________ 

LOCADOR

_______________________ 

LOCATÁRIA

_____________________________ ________________________________ 

Fiador: cônjuge: 

_____________________________ 

Fiador: 

_____________________________________________________ 

TESTEMUNHA: 

______________________________________________________ 

TESTEMUNHA:

Fonte: Disponível em:http://www.domtotal.com/direito/pagina/detalhe/23199/civel-laudo-de-vistoria-de-imovel

-para-f. Acesso em 18/12/2014.
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Resumo

Estudamos nesta aula sobre os requisitos do contrato de locação; a lista de 
documentos exigidos do locador, locatário e fiadores para a elaboração do 
contrato de locação; o laudo de vistoria.

1. Cite os documentos exigidos para os fiadores nos contrato de locação. 

2. Liste os documentos solicitados para a locação de imóvel, ao locatário.

3. Descreva o que deve conter nas cláusulas de um contrato de locação.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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