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Introdução
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A locação de imóveis abrange um aspecto social bastante relevante e ocasiona 
significativo impacto no desenvolvimento nacional. A fatia do mercado imobili-
ário vinculada às locações impulsiona a economia nacional, possibilitando que 
inúmeras pessoas e diversas empresas, que ainda não podem adquirir patrimô-
nio imobiliário, disponham de imóveis para moradia e para suas atividades coti-
dianas, fomentando a conjuntura financeira e social. E a capacidade de investi-
mento do mercado imobiliário está inquestionavelmente atrelada às tendên-
cias e às opções de locação de imóveis, na medida em que existem, no Brasil, 
reconhecidas carências de habitações e de espaços corporativos, que só 
podem ser satisfeitas mediante contratos locativos.

Por todos esses motivos, o assunto Locação de Imóveis é tratado de forma 
especial na legislação, tendo sido instituída a Lei do Inquilinato, visando asse-
gurar que a sociedade brasileira disponha de regras de conduta nos negócios 
locatícios compatíveis com suas influências no desenvolvimento econômico e 
social do Brasil.

Alugar um imóvel pode significar dores de cabeça e transtornos, tanto para os 
proprietários de imóveis (os locadores) quanto para inquilinos (os locatários), 
no caso de não serem tomados alguns cuidados em relação à elaboração do 
contrato e da vistoria do imóvel, obedecendo-se as regras da Lei do Inquilinato.

A linguagem adotada nas cláusulas do contrato de locação e todos os detalhes 
que devem constar na vistoria do imóvel podem ocasionar confusão, gerando 
conflitos, principalmente no momento da rescisão contratual. Então, é essen-
cial observar a legislação e estar atento aos direitos e deveres estabelecidos 
para os locadores e para os locatários.

Este eBook apresenta informações referentes à Lei do Inquilinato, que rege as 
locações de imóveis no nosso país, abordando os diferentes tipos de locação, 
os elementos fundamentais aos contratos e as obrigações de cada parte envol-
vida nas negociações. Além disso, este eBook também enfoca informações 
referentes à importância dos procedimentos de vistoria, demonstrando que 
alguns aspectos podem contribuir para evitar conflitos e construir uma relação 
harmoniosa entre proprietários de imóveis e inquilinos. Confira!



Lei do Inquilinato
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Embora exista um considerável número de pessoas alugando imóveis no Brasil, 
percebe-se que tanto locatários quanto locadores não possuem conhecimento 
da Lei 8.245/1991, a Lei do Inquilinato, que rege o mercado de aluguéis residen-
ciais e comerciais no país, estabelecendo os direitos e deveres das partes 
envolvidas em um contrato de locação. As normas e os procedimentos conti-
dos na Lei do Inquilinato foram instituídos para evitar conflitos nas relações 
entre locadores, locatários e, também, os fiadores, devendo, então, ser obser-
vados por todos ao pretenderem assinar um contrato de locação.

É interessante constatar que, desde a sua vigência em 1991, a Lei do Inquilinato 
foi algumas vezes reformada e alterada para estipular regras legais efetivas e 
equilibradas, visando assegurar que todas as partes envolvidas em uma nego-
ciação locatícia tenham tranquilidade e segurança na contratação de uma loca-
ção. Todas as alterações legais foram significativamente impactantes para 
incrementar o mercado imobiliário, repercutindo numa perspectiva de flexibili-
dade nas negociações que viabilize preços de aluguéis competitivos e condi-
ções contratuais estáveis.

Portanto, torna-se fundamental compreender as regras legais e utilizar os me-
canismos instituídos pela legislação para evitar alguns riscos na contratação 
da locação de um imóvel. Apesar de sua importância, a Lei do Inquilinato ainda 
é motivo de hesitações e equívocos por parte de locadores, locatários e até 
mesmo por profissionais do mercado imobiliário. Conheça, a seguir, algumas 
regras dessa lei, essencial para a locação de imóveis.



Lei do Inquilinato

A compreensão sobre os direitos e deveres de locadores e locatários são ele-
mentos essenciais para concretização de um contrato de locação. Esses com-
promissos devem ser previamente discutidos e acordados entre ambas as 
partes e constar nas cláusulas contratuais, evitando confusões. É importante 
que o locatário esteja ciente do que pode ser exigido pelo proprietário do 
imóvel e pela imobiliária para contratação de uma locação, de forma a evitar 
abusos e possíveis transtornos. E para o locador também é essencial essa aten-
ção às regras legais e às cláusulas do contrato, garantindo que os procedimen-
tos relacionados à contratação da locação sejam realizados para assegurar o 
cumprimento das obrigações e preservar as características do imóvel. Portan-
to, ao assinar um contrato de locação, é fundamental que ambas as partes 
estejam cientes do que pode ser exigido nesse documento, de forma coerente 
aos direitos e deveres que são estabelecidos pela Lei do Inquilinato.

Direitos e Deveres: Locadores e Locatários

Valor do aluguel: A Lei do Inquilinato estabelece que é livre a convenção do alu-
guel, proibindo, entretanto, a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua 
vinculação à variação cambial ou salarial. É preciso fazer uma pesquisa no mer-
cado imobiliário, buscando obter preços de aluguéis de imóveis semelhantes e 
equivalentes para estabelecer um valor justo para a locação. A lei também via-
biliza a combinação, entre locador e locatário, de critérios para reajuste anual 
do valor do aluguel, de maneira que a cada ano o preço da locação acompanhe 
o ritmo da inflação. E, ocorrendo, durante a locação, alguma variação nos 
preços praticados pelo mercado imobiliário que reflita em defasagem do alu-
guel, a Lei do Inquilinato possibilita que as partes contratantes façam acordos 
para revisão do valor locativo, sendo que, não havendo acordo, pode ser pro-
posta uma ação revisional de aluguel.

Garantia da locação: A garantia  da  locação oferece ao locador segurança em 
relação ao cumprimento, pelo locatário, das suas obrigações legais e contratu-
ais. Existem diferentes modalidades de garantias da locação: o fiador, o segu-
ro-fiança, a caução e até mesmo fundos de investimento atrelados ao contrato, 
visando eliminar os riscos de inadimplências que possam ocorrer durante a 
locação. Uma nova opção de garantia locatícia, lançada pela CredPago, prome-
te reduzir a burocracia através do uso de cartão de crédito. De acordo com a Lei 
do Inquilinato, o proprietário do imóvel pode escolher e combinar com o inquili-
no a modalidade de garantia ideal para constar no contrato de locação.
 

Deveres do Locatário: O que pode ser exigido?

03



Lei do Inquilinato

Pagamento de multas: Os contratos costumam estipular também as multas a 
serem pagas, ao locador, no caso de atrasos no pagamento dos aluguéis, resci-
são contratual e infração de outras cláusulas e condições da locação pelo loca-
tário. Os percentuais ou valores dessas multas não são estabelecidos pela Lei 
do Inquilinato, podendo ser combinados pelas partes contratantes; porém, nor-
malmente, as multas costumam ser estipuladas em torno de 10% ou 20% do 
aluguel para atrasos de pagamentos e num número quantitativo de aluguéis ou 
num percentual do valor do contrato para rescisão ou infração de suas cláusu-
las. Também é usual que os contratos definam a possibilidade do locador e da 
imobiliária fazerem o registro das dívidas do locatário e seus fiadores em 
cadastros de inadimplentes.

Devolução do imóvel: As cláusulas relacionadas à devolução do imóvel são 
importantíssimas no contrato de locação e, sendo descritas condições para 
satisfatório atendimento às regras legais, podem evitar diversos aborrecimen-
tos e discussões. A Lei do Inquilinato estabelece que o locador deve alugar um 
imóvel apto à locação e manter a sua integridade estrutural, enquanto que o 
locatário deve zelar, durante a locação, pelas condições de conservação do 
imóvel, não causando danos ou avarias. A lei também determina que é obriga-
ção do inquilino devolver o imóvel, ao final da locação, da mesma forma em que 
estava na época da contratação da locação, assumindo a responsabilidade 
pelos reparos necessários. Então, deve ser elaborada, juntamente com o con-
trato de locação, uma vistoria minuciosa descrevendo o estado do imóvel, 
sendo recomendável utilizar fotografias para retratar todos os detalhes.   
 
Durante a locação, é importante que o locatário esteja atento aos danos e defei-
tos que forem constatados no imóvel, informando tudo ao locador e buscando 
uma urgente solução para qualquer avaria.

Também é essencial que o locatário comunique o locador sobre modificações 
que deseja realizar  no  imóvel e  nas suas  instalações, considerando que a Lei 
do Inquilinato exige a obtenção de consentimento para alterações, reformas, 
adaptações, obras e benfeitorias. E ao final da locação, torna-se  indispensável 
fazer outra vistoria detalhada do imóvel, conferindo e documentando seu 
estado de conservação, seus cômodos, pertences, equipamentos e acessó-
rios. Também é importante fazer novamente fotografias para comprovação de 
todos os aspectos. Existindo danos e avarias, o locatário deve providenciar as 
reparações necessárias para possibilitar a formalização da rescisão efetiva da 
locação com o locador. 
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Imóvel: O estado do imóvel no momento da contratação da locação deve ser 
descrito de forma detalhada no relatório de vistoria. Essa vistoria vai ser utiliza-
da, na época da rescisão, para comparação das condições do imóvel antes e 
depois da locação. Eventuais defeitos que inviabilizam o uso e a habitabilidade 
do imóvel e que tenham sido identificados nessa vistoria inicial devem ser repa-
rados pelo locador, enquanto que os danos ocasionados ao imóvel durante a 
locação e que forem constatadas na vistoria final devem ser consertados pelo 
locatário.

Taxas, Impostos e outros encargos da locação: A Lei do Inquilinato determina 
que o proprietário do imóvel deve pagar as taxas/comissões relacionadas aos 
serviços de administração da locação pela imobiliária. É importante que as res-
ponsabilidades pelos pagamentos dos tributos, impostos e seguros que inci-
dem sobre o imóvel sejam combinadas no contrato de locação, sendo usual, no 
Brasil, que o locador repasse esses custos ao locatário. Nas locações de imó-
veis em edifícios, o locador deve pagar as taxas extraordinárias de condomínio 
e o locatário deve fazer o pagamento das taxas ordinárias de condomínio. As 
contas de consumo, tais como: água, energia elétrica, gás, telefone e internet, 
etc. são atribuídas ao inquilino. A lei assegura ao locador o direito de exigir do 
locatário o fornecimento dos recibos dos pagamentos que ele tenha realizado, 
da mesma forma que também garante ao locatário o direito de exigir do locador 
os comprovantes dos valores dos encargos que venham a ser cobrados junta-
mente com o aluguel. Tudo isso objetiva uma organização da documentação do  
imóvel e possibilita a conferência dos valores e das quitações. 

Deveres do Locador: O que pode ser exigido?

Lei do Inquilinato
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A Lei do Inquilinato determina que o locador só pode exigir do locatário uma 
modalidade de garantia de locação, dentre as seguintes: fiança, caução, segu-
ro-fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundos de investimento. É 
interessante perceber que existem quatro modalidades de garantia locatícia 
permitidas pela Lei do Inquilinato, de maneira que diversos locatários podem 
evitar o constrangimento de solicitar aos seus amigos e parentes que sejam 
fiadores para assegurar o cumprimento das obrigações perante os locadores 
nas locações de imóveis.  

Também é  interessante compreender que a contratação de uma garantia loca-
tícia é proveitosa e conveniente, tanto para o locador quanto para o locatário, 
considerando que uma locação pode perdurar por bastante tempo, sendo que 
diversas situações podem ocorrer nesse período e repercutir numa inadim-
plênc ia (desemprego, crises econômicas, desestabilização financeira, etc.). 
Então, a garantia locatícia vai viabilizar a continuidade de locação mediante o 
cumprimento das obrigações legais e contratuais, estabilizando o relaciona-
mento harmonioso que deve persistir entre o locador e o locatário.    

E a existência de quatro modalidades de garantia locatícia possibilita que, 
dependendo da opção escolhida para contratação numa locação, ocorra agili-
dade nos procedimentos de contratação da locação e de solução das eventuais 
inadimplências. Conheça as características das diferentes formas de garantia 
para a locação de um imóvel:

Fiador: O fiador assume, juntamente com o inquilino, o compromisso de efetu-
ar o pagamento de quaisquer dívidas referentes à locação do imóvel. Normal-
mente, exige-se que o fiador não tenha restrições cadastrais, possua tradição 

de pontualidade no cumprimento das suas obrigações e apresente um perfil 
patrimonial e financeiro (imóveis, veículos, rendas, etc.) que assegure eventual 
necessidade de execução dos seus bens para quitação dos valores decorrentes 
da locação. A  carta-fiança  bancária também é uma fiança, obtida junto  às ins-
tituições bancárias, de maneira que o banco assume as obrigações de ser um 
fiador, garantindo ao locador o pagamento das dívidas no caso de inadimplên-
cia por parte do locatário.

Caução: A caução é a disponibilidade de alguma coisa normalmente valiosa, 
que fica vinculada ao contrato de locação, que possa ser utilizada para quitar 

Garantias de Locação

Lei do Inquilinato
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Lei do Inquilinato

dívidas contraídas durante a locação. Pode ser utilizada, por exemplo, a caução 
em dinheiro, que é limitada, por determinação da Lei do Inquilinato, ao valor 
equivalente a três aluguéis, devendo ser depositada em caderneta de poupan-
ça. Também pode ser um bem patrimonial que possua valor considerável, por 
exemplo, um veículo ou até mesmo um imóvel, que é atrelado ao contrato de 
locação e, ocorrendo uma inadimplência, vai ser transformado em dinheiro 
para pagamento da dívida. Outra opção de caução que está sendo adotada pelo 
mercado imobiliário é o título de capitalização: seu valor é livremente combina-
do entre locador e locatário e viabiliza concorrer ao sorteio de prêmios. Ao final 
da locação, a caução é liberada e devolvida ao locatário, computando-se seus 
eventuais rendimentos, desde que não  exista m dívidas  perante  o  locador  que  
sejam oriundas dos compromissos locatícios.

Seguro-Fiança Locatícia: O seguro-fiança é  a  contratação de uma seguradora 
que vai pagar ao locador eventuais valores que não sejam quitados pelo locatá-
rio durante a locação. Então, a seguradora assume, mediante uma análise 
cadastral do locatário e o pagamento do custo de contratação do seguro-fian-
ça, o risco de arcar com as inadimplências, honrando os compromissos da loca-
ção perante o locador. O seguro fiança locatícia viabiliza essa quitação das dívi-
das somente durante o período de vigência da apólice e nos limites das cober-
turas escolhidas para sua contratação, podendo ocorrer renovação enquanto 
perdurar a locação.

Cessão Fiduciária de Quotas de Fundos de Investimento: O locatário aplica um 
valor combinado com o locador num fundo de investimento e essa quantia fica 
atrelada ao contrato de locação para assegurar o pagamento de eventuais ina-
dimplências. Na rescisão da locação, não tendo sido utilizado o dinheiro para 
pagamento de obrigações locatícias, o fundo de investimento é liberado com-
putando-se seus rendimentos.

Garantia CredPago: Assim como no seguro-fiança, a CredPago é uma modali-
dade de garantia locatícia que assume o pagamento dos aluguéis e encargos 
em caso de inadimplência. O sistema de análise de crédito do locatário é basea-
do no histórico de utilização do cartão de crédito, sendo a última fatura paga o 
único documento solicitado para análise. Nesta modalidade é necessário que o 
locatário apresente um garantidor, parente ou amigo de qualquer lugar do 
Brasil que possua um cartão de crédito válido. A aprovação é feita de forma 
online, onde o locatário dá o aceite no contrato via e-mail sem precisar assinar 
nenhum tipo de documento. Todo o processo é concluído em menos de 15 minu-
tos. A CredPago é o modelo de garantia mais simples e rápido de se contratar.

07



Tipos de Locação
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Cada tipo de imóvel apresenta suas particularidades. É essencial que locadores 
e locatários estejam atentos aos detalhes de cada categoria de locação e às 
regras da legislação referentes a cada tipo de imóvel, compreendendo seus 
direitos e deveres.

São imóveis destinados unicamente para moradia do inquilino e/ou sua família. 
As diferentes nomenclaturas utilizadas no mercado imobiliário para tipologia 
dos imóveis destinados às locações residenciais talvez possam ocasionar 
alguma confusão no momento da escolha pelo inquilino.

Os imóveis residenciais usualmente são as casas e os apartamentos; porém, 
podem ser observadas algumas variações, tais como: quitinetes, quartos, flats, 
coberturas, barracões, sobrados, duplex, lofts, etc. É importante que os inquili-
nos e os profissionais do mercado imobiliário estejam atentos para conferir as 
informações precisas e pertinentes em relação ao tipo de imóvel a ser alugado. 

A  Lei do Inquilinato adota duas categorias de locações residenciais, diferencia-
das pelo prazo do contrato de locação. Quando o prazo estipulado para duração 
da locação é igual ou superior a trinta meses, ao final da locação o locador pode 
exigir do locatário a desocupação do imóvel, independentemente de ter um 
motivo para o rompimento da locação e podendo, na sequência da rescisão, dar 
ao imóvel qualquer outra destinação. Quando o prazo da locação é inferior a 
trinta meses, ao final da locação o locador só pode exigir do locatário a desocu-
pação do imóvel utilizando um motivo admitido pela Lei do Inquilinato que justi-
fique o rompimento da locação (uso próprio, uso de parentes, realização de 
reforma para ampliação e valorização do imóvel, etc.), sendo que, na sequência 
da rescisão, o locador deve obrigatoriamente dar ao imóvel a destinação que 
utilizou para solicitar a desocupação pelo locatário. 

Residenciais



São imóveis destinados para uma atividade empresarial: lojas, salas em edifí-
cios, galpões, depósitos, etc. A Lei do Inquilinato estipulou algumas categorias 
de locações comerciais, diferenciadas em relação ao prazo do contrato de 
locação. Quando uma empresa permanece num mesmo endereço por um con-
siderável período de tempo, estabelece no local o que geralmente é denomina-
do de ponto comercial. E o ponto comercial é um aspecto fundamental para o 
sucesso de um negócio, contribuindo para a captação do público alvo e para a 
manutenção da clientela. Diante disso, a legislação brasileira instituiu alguns 
atributos visando uma proteção para inquilinos de imóveis comerciais, assegu-
rando a permanência da empresa no mesmo local, desde que cumpridas as exi-
gências legais para renovação da locação previstas na Lei do Inquilinato. Desta 
maneira, um contrato de locação comercial pode ser renovado compulsoria-
mente, visando a preservação do ponto, até mesmo, sendo necessário, por 
meio de uma ação judicial.

Porém,  para  viabilizar  a  renovação  compulsória, a lei exige o cumprimento de 
alguns requisitos, sendo imprescindível que o prazo do contrato de locação 
tenha sido formalizado por cinco anos ou prazo superior a cinco anos, de ma-
neira que contratos que  tenham sido ajustados   por  prazo  inferior  a  cinco  
anos não possibilitam essa renovação. E também é exigido, pela lei, que o 
imóvel esteja sendo utilizado num mesmo ramo empresarial, que todas as obri-
gações legais e contratuais tenham sido rigorosamente cumpridas durante a 
locação, que o valor do aluguel esteja coerente com a realidade do mercado 
imobiliário e que exista uma garantia locatícia apta para assegurar os compro-
missos locatícios no prazo da renovação. 
   
Mesmo assim, a Lei do Inquilinato estipula que o locador não é obrigado a reno-
var a locação em determinadas situações específicas: no caso de precisar da 
desocupação do imóvel para realizar obras que modifiquem ou valorizem a pro-
priedade, e na hipótese de pretender utilizá-lo para uso próprio ou uso de 
parentes, desde que não utilize para o mesmo ramo de negócios do locatário. 
Não existe obrigatoriedade para renovação quando o locador obtém uma pro-
posta de locação vantajosa em relação às condições propostas pelo locatário. 
As locações de imóveis comerciais que não tenham sido contratadas pelo prazo 
de cinco anos não possibilitam a renovação compulsória, sendo que, ao final do 
período previsto para duração do contrato, o locador pode exigir do locatário a 
desocupação do imóvel, não sendo necessário justificar um motivo para o rom-
pimento da locação.

Tipos de Locação
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Localizados normalmente em cidades turísticas, os imóveis de locação para 
temporada costumam ser utilizados, para lazer, nos períodos de férias ou feria-
dos. Não existe impedimento, entretanto, de contratar locação para temporada 
em qualquer localidade, sendo possível, por exemplo, utilizar o imóvel durante a 
realização de um curso ou um tratamento de saúde numa outra cidade que não 
é a residência do inquilino ou, então, no caso do inquilino precisar de uma mo-
radia enquanto realiza obras no seu imóvel.

Os  imóveis  destinados  à  locação  para  temporada  geralmente  são mobiliados 
e equipados, visando disponibilizar uma estrutura funcional durante o período 
de ocupação pelos inquilinos.    

Alugar um imóvel para temporada pode ser um excelente negócio, possibilitan-
do cobrar valores diferenciados pela estadia dos inquilinos e oferecendo aos 
clientes privacidade, comodidade, usabilidade e preços competitivos em rela-
ção aos hotéis e às pousadas. É importante estar atento ao prazo para este tipo 
de locação, que não pode ultrapassar 90 dias.    

A Lei do Inquilinato estabeleceu algumas regras flexíveis e compatíveis às 
características específicas da locação para temporada, permitindo ao locador 
combinar com o locatário que o valor total dos aluguéis e encargos ocorra ante-
cipadamente e em um único pagamento, este no ato da assinatura do contrato 
de locação.

A propósito, o contrato de locação para temporada é fundamental para estipu-
lar, também, as normas de utilização do imóvel, os direitos e os deveres do loca-
dor e do locatário, as datas de entrada e de saída, as multas por descumprimen-
to das obrigações, etc.

E a vistoria do imóvel, que é importantíssima em qualquer tipo de locação, 
possui um fator preponderante da locação para temporada, considerando que 
normalmente é dispoibilizada toda uma infraestrutura de usabilidade pelo 
inquilino, tais como: mobílias, equipamentos eletro-eletrônicos, enxoval, ape-
trechos, etc. que exigem a formalização de um discritivo minucioso de tudo que 
é colocado à disposição durante a locação.

Tipos de Locação
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Início da Locação

11

É importante obter, registrar, preencher e organizar todos os documentos per-
tinentes ao processo de locação de um imóvel.

Locatário: Normalmente são exigidos os documentos de identificação: Cartei-
ra de Identidade, CPF e Comprovante de Residência, para pessoas físicas; e 
Contrato Social, CNPJ e comprovante de endereço, para pessoas jurídicas).

Também é exigida a comprovação de renda (para pessoa física) ou faturamento 
(para pessoa jurídica) em valores compatíveis para assumir os compromissos 
para pagamentos dos aluguéis e encargos locatícios.

Locador: Geralmente säo exigidos os documentos de identificação e um com-
provante de propriedade ou domínio do imóvel.

Fiador: A documentação exigida do fiador abrange documento de identifica-
ção pessoal, comprovante de residência, comprovante de rendimento suficien-
te para arcar com eventuais inadimpléncias, certidões de inexistências de res-
trições cadastrais e comprovante de propriedade imobiliária.

A imobiliária deve ter cautela na conferência e no arquivamento dos dados pes-
soais e financeiros dos seus clientes, sendo recomendável, por exemplo, digi-
talizar os documentos e guardar em arquivos acessíveis apenas pelos seus fun-
cionários que possuem funções de confiança.

Documentação

O contrato de locação é um documen-
to de fundamental importância, defi-
nindo os direitos e os deveres dos 
locadores e dos locatários, estipulan-
do também as condições que foram 
combinadas para a locação (destina-
ção do imóvel;preço do aluguel; prazo 
contratual; etc.) e as regras operacio-
nais que viabilizem o cumprimento 
das obrigações locatícias (forma e 
local de pagamento dos aluguéis e 
dos encargos locaticios; aplicação de 

Contratos de Locação



Início da Locação

A Lei do Inquilinato determina que o locatário deve devolver o imóvel ao loca-
dor, ao final da locação, nas mesmas condições da época da contratação. 
Então, a vistoria de entrada é um documento imprescindível em todas as loca-
ções, na medida em que objetiva comprovar de forma criteriosa e minuciosa 
todas as caracteristicas do imóvel, o estado de conservação da propriedade e o 
funcionamento dos itens e dos acessórios que foram disponibilizados ao loca-
tário, viabilizando que, na época da rescisão, o locador faça uma vistoria de 

Vistoria de Entrada
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índice para reajuste do aluguel; imposição de multas por atrasos nos pagamen-
tos ou infrações contratuais; possibilidade de realização de reformas, obras ou 
benfeitorias; os procedimentos que devem ser seguidos nas situações que 
possam ocorrer durante a locação; etc).

É essencial que todas as partes estejam atentas às cláusulas contratuais, com-
preendendo a abrangência, o alcance e a eficácia das regras estabelecidas 
para a locação, evitando aborrecimentos e conflitos. Portanto, recomenda-se 
utilizar uma linguagem compreensível, convincente e intuitiva, estabelecendo 
condições razoáveis para cumprimento das obrigações e dos compromissos, 
durante a locação e no momento da rescisão contratual.
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Início da Locação

saída para efeito comparativo, exigindo-se, havendo necessidade, as repara-
ções dos danos e das avarias.

A vistoria de entrada normalmente é realizada quando o imóvel ainda não está 
ocupado pelo inquilino, sendo confeccionado um relatório contendo informa-
ções detalhadas sobre o imóvel. É recomendável que a vistoria esteja ilustrada 
por diversas fotos. Dentre os itens vistoriados e que devem ser obrigatoriamen-
te descritos na vistoria, merecem destaque alguns elementos, tais como: a pin-
tura das paredes e dos tetos, os revestimentos dos pisos, todos os acabamen-
tos, azulejos, bancadas, louças e metais sanitários, o estado de conservação e 
de funcionamento de interruptores, tomadas, torneiras, portas, maçanetas, 
janelas, etc. As instalações elétricas e hidráulicas também devem ser conside-
radas, testadas e documentadas de forma detalhada e cautelosa.

Ao elaborar o relatório de vistoria de entrada, deve ser sempre lembrado que 
esse documento vai ser utilizado de maneira comparativa no momento da vis-
toria de saida, possibilitando ao locador e ao locatário observar e apontar 
danos e irregularidades surgidos durante o periodo de locação do imóvel. Por-
tanto, a redação da vistoria e o enquadramento das fotos devem ser realizados 
de maneira a possibilitar uma eficiente constatação de todos os detalhes do 
imóvel. As imobiliárias geralmente anexam o relatório ao contrato de locação, 
solicitando a assinatura dos contratantes (locadores, locatários e fiadores).



O reajuste consiste na atualização monetária do valor do aluguel em razão da 
desvalorização da moeda. A Lei do Inquilinato permite que o locador promova a 
atualização anual do aluguel e faça a cobrança, ao locatário, do valor calculado 
utilizando o índice previsto no contrato de locação.

Nas locações de imóveis no Brasil usualmente é adotado o índice IGP-M (índice 
Geral de Preps - Mercado) da Fundaçãqäo Getúlio Vargas-FGV. Esse índice 
nacional engloba os preços praticados em diversos setores da economia e 
impacta a atualização dos valores dos aluguéis. A legislação admite a escolha 
do índice para reajuste do aluguel, especificando no contrato de locação, não 
sendo obrigatória a adoção do IGP-M/FGV.

Quando é completado um período de três anos de duração de uma locação, 
tendo sido aplicado, a cada ano, o índice estipulado no contrato, e mesmo 
assim, o aluguel está defasado em comparação aos preços praticados no mer-
cado imobiliário para imóveis semelhantes, a Lei do Inquilinato autoriza a solici-
tação de uma revisão do valor do aluguel. Nesse caso, devem ser realizadas 
pesquisas de valores de aluguéis de imóveis equivalentes e que estejam dispo-
níveis para locação na mesma região do imóvel objeto da locação, visando ade-
quar o valor locatício à reaIidade do mercado imobiliário.

Durante a Locação
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Reajuste



Durante a Locação

Modificações, Reformas e Benfeitorias

A lei prevê que o locador e o locatário podem estipular, no contrato de locação, 
cláusulas relacionadas à possibilidade de realizar modificações no imóvel, de 
forma a evitar transtornos e conflitos entre as partes sobre os valores investi-
dos nessas reformas e sobre a possibilidade da retirada dessas benfeitorias ao 
final da locação. Normalmente, os contratos de locação exigem que o locatário 
sempre solicite uma aprovação formal do locador para a realização de altera-
ções, reformas, adaptações e obras no imóvel, não gerando direito indenização 
e/ou retenção pelas benfeitorias.

Danos e defeitos estruturais, que não estejam relacionados ao uso normal do 
imóvel, tais como: rachaduras e trincas na estrutura da edificação; infiltrações 
oriundas da rede hidráulica e curtos-circuitos na rede elétrica relacionados à 
idade avançada do imóvel; etc. devem ser imediatamente comunicados pelo 
locatário e reparados pelo locador.
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Infrações e Multas

O contrato de locação deve estipular as multas a serem pagas no caso de infra-
ções. Normalmente são definidas três multas específicas, aplicáveis na ocor-
rência dos respectivos motivos ensejadores: por atrasos nos pagamentos do 
aluguel; por rescisão da locação quando ainda não está vencido o prazo contra-
tual; e por infração as demais cláusulas contratuais.



A Lei do Inquilinato não estipulou valores, percentuais ou limites para as 
multas, que devem, então, ser objeto de acordo entre as partes no momento do 
fechamento da negociação sobre as cláusulas contratuais. Devem ser evitados 
critérios abusivos que estimulam conflitos e divergências que podem ocasio-
nar uma custosa disputa judicial.

A rescisão durante qualquer momento do prazo contratual, que configure uma 
desistência da locação por parte do locatário, viabiliza a cobrança, pelo loca-
dor, da multa rescisória que esteja prevista no contrato. O cálculo do valor a ser 
cobrado pelo locador depende do periodo que o locatário utilizou o imóvel, con-
siderando que a Lei do Inquilinato determina que a multa rescisória deve ser 
sempre proporcional ao tempo restante para o cumprimento total do prazo
contratual. Para o locador, a Lei do Inquilinato não permite que ele exija do loca-
tário a desocupação do imóvel durante o prazo que foi combinado no contrato 
para duração da locação, ressalvadas as hipóteses de falta de pagamento do 
aluguel e dos encargos locatícios ou outras infrações legais e contratuais. 

Entretanto, a lei admite que as partes contratantes, mediante mútuo acordo 
formalizado no decorrer do prazo contratual, possam combinar o desfazimento 
da locação.
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Durante a Locação



Fim da Locação
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O momento de encerramento do con-
trato pode gerar alguns conflitos 
entre proprietários de imóveis, inqui-
linos e imobiliárias. É fundamental, 
então, observar as regras da Lei do 
Inquilinato e as recomendações esta-
belecidas no contrato de locação. 

Informações importantes:

No caso da devolução das chaves, pelo locatário, ocorrer coincidentemente no 
mesmo dia que estava previsto, no contrato, para encerramento da locação, 
não existe necessidade de aviso prévio. Afinal, a rescisão da locação havia sido 
combinada para acontecer nesta data desde o dia da assinatura do contrato.

De toda forma, é aconselhável que o locatário sempre comunique que vai provi-
denciar a desocupação do imóvel, possibilitando até mesmo que o locador e a 
imobiliária tenham conhecimento da situação e auxiliem em qualquer procedi-
mento que seja necessário neste período de rescisão. Isso certamente vai 
repercutir em eficiência e agilidade nos diversos aspectos que viabilizam a efe-
tiva devolução do imóvel, que exigem inúmeras atividades para conferir o cum-
primento de todas as obrigações locatícias.

Na hipótese de locação que ocorreu o vencimento do prazo contratual, a Lei do 
Inquilinato determina a renovação automática por prazo indeterminado, de ma-
neira que é permitida a rescisão a qualquer momento, bastando um comunica-
do formal, por correspondência, que a desocupação vai ser providenciada em 
trinta dias.

Encerramento do Contrato

A Lei do Inquilinato determina que o locatário esteja sujeito à ação de despejo 
proposta pelo locador no caso de ocorrer o descumprimento de qualquer regra 
legal ou contratual. A ação de despejo é utilizada, sobretudo, em casos de ina-
dimplência. Também pode acontecer, por exemplo, que o prazo contratual 
esteja vencido e o locador solicitou a desocupação do imóvel, que não foi acata-
da pelo locatário, sendo necessário, então, propor uma ação de despejo.

Ação de Despejo



Numa reformulação, em 2009, da Lei do Inquilinato, a tramitação da ação de 
despejo foi agilizada, permitindo, por exemplo, que não seja necessário aguar-
dar, em casos específicos e urgentes, o julgamento final do processo para a 
expedição da ordem de despejo do inquilino.

Nesses casos, a Lei do Inquilinato considera que não podem perdurar situações 
nocivas quando está evidenciada a culpa do inquilino no cometimento de infra-
ção legal e/ou contratual. Diante disso, a lei viabiliza que o locador solicite ao 
juíz uma medida liminar de desocupação forçada do imóvel, sendo que o locatá-
rio é intimado para regularizar a situação no prazo de quinze dias. Não sendo 
sanada a infração em 15 dias, o oficial de justiça promove, então, o despejo.

Fim da Locação

Da mesma forma que a vistoria de entrada, a vistoria de saída é uma ferramenta 
fundamental para conferir o cumprimento de uma importante obrigação assu-
mida pelo inquilino ao contratar a locação: preservar o imóvel. E a conferência 
pormenorizada de todos os detalhes do imóvel pode evitar diversos conflitos na 
época da rescisão da locação.

Da mesma forma que a vistoria de entrada, a vistoria de saída é uma ferramenta 
fundamental para conferir o cumprimento de uma importante obrigação assu-
mida pelo inquilino ao contratar a locação: preservar o imóvel. E a conferência 
pormenorizada de todos os detalhes do imóvel pode evitar diversos conflitos na 
época da rescisão da locação.

A vistoria de saida consiste na análise minuciosa e comparativa do estado de 
conservação de todos os detalhes do imóvel, diagnosticando as eventuais ava-
rias que sejam observadas e apontando os reparos que devem ser realizados 
para configurar a efetiva rescisão da locação. Esse procedimento é adotado 
para cumprimento da regra da Lei do Inquilinato que determina ao locatário 
devolver o imóvel ao locador, ao final da locação, nas mesmas condições que 
foram contratadas quando foi assinado o contrato.

Percebe-se que a vistoria é adotada para auxiliar o locatário quanto a observân-
cia dos seus deveres decorrentes da locação e, ao mesmo tempo, também para 
resguardar o locador em relação aos seus direitos de exigir a preservação do 
seu patrimônio imobiliário.

Vistoria de Saída
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O relatório de vistoria de saída consiste na comparação, com a vistoria de 
entrada, da situação do imóvel e do estado de conservação dos seus elementos 
no momento da desocupaqäo pelo inquilino. Utilizando-se de cláusulas contra-
tuais rigorosas, convincentes e intuitivas, fazendo os relatórios de vistoria de 
forma detalhada e minuciosa, o processo de devoluqäo do imóvel é eficiente e 
ágil, evitando-se conflitos desnecessários entre locadores e locatários a res-
peito da realização de reparos na propriedade imobiliária.

Fim da Locação

Durante o periodo de duração de uma locação, a manutenção do imóvel e a rea-
lização de reparos podem gerar discussões e conflitos entre locador e locatá-
rio. A Lei do Inquilinato estipula que o imóvel deve ser devolvido, ao final da 
locação, nas mesmas condições da época da contratação da locação. Logo, a 
manutenção e a conservação do imóvel na forma descrita na vistoria de entrada 
é responsabilidade rotineira do locatário, até mesmo para viabilizar que, no mo-
mento em que for necessária a rescisão da locação e for realizada a vistoria de 
saída, tudo ocorra de maneira satisfatória e viabilize a formalização do encerra-
mento do contrato com o locador.

Os defeitos estruturais que estejam relacionados com rachaduras, infiltrações 
e as instalações elétricas e hidráulicas, que näo tenham sido ocasionadas, pelo 
locatário, por uso indevido durante a locação, normal mente devem ser conser-
tados pelo locador, sendo que a vistoria é que vai conter o descritivo minucioso 
do imóvel para definir as responsabilidades pelos reparos.

As vistorias são procedimentos essenciais para assegurar a preservação do 
imóvel durante a locação e auxiliar tanto o locador quanto o locatário em rela-
ção ao cumprimento dos seus deveres legais e contratuais. As vistorias apon-
tam, de forma minuciosa e detalhada, o estado de conservação e as caracterís-
ticas de todos os itens e elementos contidos no imóvel. É importante, portanto, 
que o vistoriador e as partes contratantes estejam atentas durante a realização 
das vistorias, garantindo uma descrição evidente e ilustrada do estado de pre-
servação de paredes, tetos, pisos, portas e janelas, acabamentos e revesti-
mentos, instalações elétricas e hidráulicas, equipamentos, acessórios e per-
tences, etc.

Manutenção e Reparos
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Professor Fernando Júnior
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Este manual foi elaborado e editado utilizando os conhecimentos do Professor 
Fernando Júnior, advogado e corretor de imóveis, especialista em contratos 
imobiliários.

A complexidade das normas legais que interferem nas negociações e a neces-
sidade de satisfação dos clientes exigem das imobiliárias, dos corretores de 
imóveis e dos administradores de locações uma capacitação diferenciada 
para enfrentamento dos desafios cotidianos. O Professor Fernando Júnior 
disponibiliza cursos e treinamentos para qualificação de pessoas interessadas 
em realmente surpreender e encantar os clientes nos negócios imobiliários.

E o escritório Advocacia Fernando Jr. oferece consultoria e prestação de 
serviços advocatícios para elaboração de estratégias competitivas de gestão 
patrimonial e de resolução de conflitos.

No Blog Imobiliárias, o Professor Fernando Júnior publica artigos e comenta 
situações para consagrar a segurança nos negócios imobiliários.

www.fernandojr.adv.br
www.imobiliariasblog.blogspot.com.br



A Rede Vistorias

Assim, os relatórios de vistoria, seja no início ou no final do período de locação, 
se constituem em uma garantia para o perfeito equilíbrio nas relações locatí-
cias e, principalmente, garantindo a desejada segurança jurídica do negócio, 
tanto para os proprietários como para os inquilinos e as próprias imobiliárias.

Se você não quer passar por estes problemas, contrate vistoria profissional e 
evite que uma briga judicial prejudique a locação do seu imóvel.

A Rede Vistorias está presente em mais de 250 cidades de todo o país e oferece 
profissionais especializados para te ajudar no processo de vistorias de imóveis. 
A experiência, que a Rede Vistorias tem no ramo, proporciona total segurança 
para evitar problemas nos seus contratos de locação. 
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