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O INQUILINO PODE DEVOLVER
O IMÓVEL ANTES DO FINAL DO
PRAZO CONTRATUAL DE
ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO?
De acordo com a Lei de Locações, o locador (quem
entregou o imóvel em locação), durante o prazo
estipulado para a duração do contrato, não poderá
reaver o imóvel alugado. O locatário (inquilino),
entretanto, poderá devolvê-lo, pagando a multa
pactuada, proporcional ao período de cumprimento do
contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente
estipulada.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive,
recentemente confirmou a possibilidade de devolução
prematura do imóvel pelo locatário, decidindo que “a
devolução do imóvel é direito potestativo do inquilino
não podendo ser obrigado a nele permanecer, pagando
aluguel contra a sua vontade”

O FIADOR PODE EXONERA-SE
NO CONTRATO DE LOCAÇÃO?
Embora a regra geral seja de que “qualquer das
garantias da locação se estende até a efetiva devolução
do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo
indeterminado”, o fiador pode exonerar-se das suas
obrigações no contrato de locação.
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Entretanto, a sua responsabilidade pelas obrigações
locatícias não cessa de imediato e varia de prazo
conforme a situação.
Em casos de separação judicial, divórcio ou dissolução
da união estável do locatário (inquilino), o cônjuge ou
companheiro (sub-rogado) que permanecer no imóvel,
deverá notificar o fiador sobre sua permanência no
imóvel. Neste caso, o fiador poderá exonerar-se das
suas responsabilidades no prazo de 30 dias contado do
recebimento da comunicação oferecida pelo subrogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança
durante 120 dias após a notificação ao locador.
Quando o fiador simplesmente não desejar mais
garantir a locação, será necessário averiguar se o
contrato encontra-se vigendo por prazo determinado
ou indeterminado. Se por prazo indeterminado, a
responsabilidade cessa em 120 dias após da notificação
do locador; se por prazo determinado, em 120 dias após
o término do prazo do contrato e desde que notificado
previamente o locador.

FIZ MELHORIAS NO IMÓVEL
LOCADO. DEVO SER INDENIZADO
PELO LOCADOR?
As melhorias introduzidas no imóvel são chamadas
benfeitorias. Elas são de três tipos: necessárias,
úteis ou voluptuárias.
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Em linhas gerais, as benfeitorias necessárias são
aquelas introduzidas no imóvel com a finalidade de
conservação do bem ou para evitar que ele se deteriore.
Já as úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o
uso do bem. Por fim, as voluptuárias são as de mero
deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam
de elevado valor.
Dispõe a Lei de Locação, por sua vez, que “salvo
expressa disposição contratual em contrário, as
benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário,
ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as
úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis”. E
mais, que “as benfeitorias voluptuárias não serão
indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário,
finda a locação, desde que sua retirada não afete a
estrutura e a substância do imóvel”.
Desta maneira, no contrato de locação de imóvel,
respeitadas as especificidades de cada uma, somente
as benfeitorias necessárias e úteis podem ser objeto de
indenização e, mesmo assim, desde que
contratualmente o inquilino não tenha renunciado este
direito, o que é o mais comum acontecer.

QUANDO EXISTE O DIREITO AO
FUNDO DE COMÉRCIO (PONTO
COMERCIAL NA LOCAÇÃO)?

O LOCADOR VENDEU O IMÓVEL.
E AGORA, COMO FICA O
INQUILINO?

Na locação não residencial, para ter direito ao ponto
comercial o locatário (inquilino) deve preencher os
requisitos para a proposição da ação renovatória,
demanda que, em suma, obriga o locador a renovar a
locação. Os requisitos legais para o locatário ter direito
à ação renovatória, são os seguintes:

É permitido ao locador alienar o imóvel durante a
locação.

I - o contrato a renovar esteja celebrado por escrito e
com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos
prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de
cinco anos; e
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no
mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três
anos.
E mais, a ação renovatória deve estar ajuizada no
interregno de 1 (um) ano, no máximo, até 6 (seis) meses,
no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do
contrato em vigor. Sem a observância dos requisitos
acima, inclusive, o prazo de ajuizamento da ação, não
existe direito à renovatória. E, se não há direito à
renovatória, não há o fundo de comércio (ponto
comercial).
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Nesta hipótese, o adquirente, no prazo de 90 (noventa)
dias contados do registro da aquisição na matrícula do
imóvel, poderá denunciar o #contrato locatício, isto é,
informar a sua extinção ao locatário (inquilino). Uma
vez recebida a denúncia, o inquilino terá 90 (noventa)
dias para desocupar o imóvel. Entretanto, se a
denúncia não for realizada no prazo, presume-se a
aquiescência do adquirente com a continuidade do
contrato.
Além disso, quando o “contrato contiver cláusula de
vigência em caso de alienação e estiver averbado junto
à matrícula do imóvel” o adquirente é obrigado a
respeitar o contrato de locação assumido pelo antigo
proprietário, podendo o inquilino permanecer no
imóvel até o final do prazo da locação.
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O LOCADOR PRECISA
INFORMAR PREVIAMENTE O
INQUILINO SOBRE A VENDA DO
IMÓVEL?
No caso de alienação, o inquilino tem preferência para
adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições
com terceiros. Assim, o locador deve comunicar ao
inquilino todas as condições do negócio.Recebida a
notificação, o inquilino tem trinta dias para aceitar a
aquisição. Caso o locador desista do negócio, uma vez
aceita a proposta pelo inquilino, será responsabilizado
pelos prejuízos ocasionados a este.
O inquilino preterido no seu direito de preferência
poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou,
depositando o preço e demais despesas do ato de
transferência, haver para si o imóvel locado. Para isto, o
contrato de locação deve estar averbado pelo menos
trinta dias antes da alienação junto à matrícula do
imóvel e a reclamação de ser feita até de seis meses do
registro da alienação.

QUAIS OS CUIDADOS TOMAR
PARA ADQUIRIR IMÓVEIS NA
PLANTA?
A aquisição de imóvel na planta pode ser um bom
negócio, mas exige alguns cuidados.
O primeiro cuidado é fazer uma pesquisa prévia sobre a
idoneidade da incorporadora que está promovendo o
empreendimento.
Além disso, é preciso verificar a matrícula do imóvel,
para se assegurar que a #incorporação se encontra
devidamente registrada. O registro significa que o
incorporador preencheu todos os requisitos legais para
promover o empreendimento.
A outra precaução é verificar se o empreendimento
possui patrimônio de afetação, isto é, se há segregação
entre o patrimônio do empreendimento e do
incorporador. O patrimônio de afetação não é um
requisito legal para a venda das unidades imobiliárias,
mas traz maior segurança à aquisição, já que, uma vez
segregado o patrimônio do empreendimento e do
incorporador, os adquirentes do patrimônio afetado
não estão sujeitos à eventual falência ou à recuperação
judicial do incorporador.

Há alguns casos em que o direito de preferência do
inquilino não precisa ser observado pelo locador, por
exemplo: perda da propriedade ou #venda por decisão
judicial, permuta, doação, integralização de capital,
cisão, fusão, incorporação, dentre outros.

QUAIS OS CUIDADOS
JURÍDICOS TOMAR PARA
ADQUIRIR UM IMÓVEL USADO?
A aquisição de um imóvel usado exige alguns cuidados
para ser feita com segurança.
Obviamente cada aquisição possui suas peculiaridades e,
por consequência, exigem verificações e análises
documentais próprias. Entretanto, há cuidados comuns
a todas.
O primeiro deles, e o mais básico, é analisar a matrícula
do imóvel, para se averiguar se quem o está vendendo é
de fato o proprietário do bem. Além disso, como há
dívidas que acompanham imóvel e são devidas pelo
proprietário constante da matrícula independentemente
de quando geradas, como, por exemplo, os débitos de
IPTU e condomínio, analisar as certidões emitidas pela
Prefeitura e pelo condomínio para saber se há débito e
qual a eventual monta é importante.
Há, ainda, hipóteses em que mesmo não sendo a
intenção do adquirente, a aquisição, por definição legal,
é considerada fraudulenta.
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Assim, para afastar futura alegação de fraude, ou ao
menos comprovar a boa-fé na aquisição caso haja
questionamento por algum credor do vendedor, é
imprescindível que o adquirente verifique as certidões
de distribuições de ações judiciais em nome do
vendedor, bem como a eventual existência de
negativação do nome deste nos órgãos de proteção ao
crédito (tabelionato de protesto, SERASA etc.).

QUEM PODE CONVOCAR
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO?
A assembleia condominial, ordinária ou extraordinária,
é comumente convocada pelo síndico, que é a pessoa
encarregada da administração do condomínio.
Entretanto, ele não é o único com poderes para a
convocação. De acordo com o Código Civil, um quarto
dos condôminos também podem fazê-la.
Assim, quando o síndico se negar ou omitir-se em
realizar a assembleia condominial, poderá a reunião de
um quarto dos condôminos suprir a falta e chamá-la,
para tratar de qualquer assunto condominial que seja
de interesse deles.
Além disso, quando houver a necessidade de obras
necessárias no condomínio, que demandam despesas
excessivas, e não sendo elas urgentes, tanto o síndico
quanto qualquer condômino poderão convocar a
assembleia, especialmente para o fim de autorizar a
realização da obra.

A única privação que pode ser imposta ao
inadimplente, já que prevista legalmente, é a de
participar e votar nas assembleias condominiais. Desta
maneira, contra o inadimplente cabe ao condomínio
apenas realizar a cobrança das cotas condominiais não
pagas, com as penalidades previstas na convenção
condominial e na lei.

O CONDÔMINO INADIMPLENTE
PODE SER IMPEDIDO DE USAR
AS ÁREAS COMUNS DO
CONDOMÍNIO?

A MULTA APLICADA PELO
CONDOMÍNIO AO INQUILINO PODE
SER COBRADA JUDICIALMENTE DO
LOCADOR, TIUTLAR DA UNIDADE?

Embora o condômino esteja inadimplente, ele não pode
ser impedido de utilizar as áreas comuns do
condomínio. Ou seja, é vedado ao condomínio, sob a
justificativa de existência de inadimplência, proibir o
condômino de usar o salão de festas, a churrasqueira, a
piscina, a academia, os elevadores, o recebimento de
correspondências etc.

As dívidas condominiais, nelas incluídas as multas
aplicadas por infrações cometidas no #condomínio, são
dívidas da unidade autônoma, pelas quais responde o
titular do imóvel.

Aliás, a imposição de #restrições ao uso das áreas
comuns pode configurar cerceamento do direito de
propriedade e prática do crime de exercício arbitrário
das próprias razões, além de gerar dano moral ao
inadimplente.
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Neste sentido, mesmo que tenha sido o locatário
(inquilino) o infrator que deu ensejo à aplicação de
multa, o locador, titular da unidade autônoma, pode ser
demandado judicialmente pelo condomínio para pagála.
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O INQUILINO PODE VOTAR NA
ASSEMBLEIA CONDOMINIAL?
Participar e votar na assembleia de condomínio é,
segundo o art. 1.335, III, do Código Civil, direito do
condômino. Condômino, por sua vez, é o proprietário da
unidade autônoma e as pessoas a ele equiparadas pela
lei: os promitentes #compradores e os cessionários de
direitos relativos às unidades autônomas (art. 1.334, § 2º,
do Código Civil).
Assim sendo o locatário (inquilino) somente poderá
participar e votar na assembleia condominial na
qualidade de mandatário (procurador) do locador,
mediante a apresentação da competente procuração
com poderes específicos para votar na assembleia.

O NOME OU NÚMERO DO
APARTAMENTO DO
CONDÔMINO INADIMPLENTE
PODE SER INFORMADO NO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO?
O síndico, enquanto administrador do condomínio, tem
o dever de prestar contas e informações aos
condôminos. Isso implica indicar a eles, por
consequência, o tamanho da dívida eventualmente
existe perante a massa condominial e os respectivos
inadimplentes.
Assim, a divulgação do nome ou do número do
apartamento do condômino inadimplente, feita com
função meramente administrativa e restrita ao círculo
dos condôminos, não só é permitida como desejada.
O que não pode ocorrer, sob pena de se configurar
abuso de direito e, por conseguinte, gerar direito de
indenização ao condômino inadimplente por danos
morais, é expô-lo publicamente a situações vexatórias,
com a divulgação indiscriminada da situação de
inadimplência dele a pessoas que não possuam
interesse legítimo na informação.

QUAIS SÃO AS HIPÓTESES DE
INSENÇÃO DE GANHO DE CAPITAL
NA VENDA DO IMÓVEL?
Ao vender o bem imóvel, as pessoas estão sujeitas ao
pagamento do imposto de renda IRR) em razão do ganho de
capital (diferença positiva entre o valor de venda e o de
compra).
Entretanto, há hipóteses em que as pessoas físicas estão
isentas do recolhimento do IR sobre o ganho de capital.
São elas:
I – A alienação de bem imóvel adquirido até o ano de 1969;
II - A alienação do único imóvel que o titular possua, cujo
valor de alienação seja de até R$ 440.000,00 (quatrocentos e
quarenta mil reais), desde que não tenha sido realizada
qualquer outra alienação nos últimos cinco anos; e
III – A aplicação do produto da venda do bem imóvel, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do
contrato de alienação, na aquisição de imóveis residenciais
localizados no País. A isenção nesta hipótese só pode ser
utilizada uma vez a cada cinco anos.
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QUANDO O VALOR DO ALUGUEL
SE ENCONTRA FORA DA
REALIDADE, O QUE PODE SER
FEITO PELO CONTRATANTES?
Com o passar do tempo, pode acontecer de o valor do
aluguel, seja por alteração das condições
socioeconômicas, seja pela falta ou excesso de reajustes
contratuais, ficar fora da realidade de mercado.
Nesta hipótese, se as partes contratantes, locador e
inquilino (locatário), não conseguirem se acertar
amigavelmente acerca do valor justo da locação,
podem elas, através da ação revisional (art. 19 da Lei de
Locação), buscar a via judicial para rever o valor do
aluguel. Esta ação pode ser ajuizada a cada 3 (três) anos
por qualquer das partes (locador ou locatário), para,
dependendo da situação concreta, aumentar ou
diminuir o valor do aluguel.
Ao ser ajuizada a ação, o juiz fixará um valor provisório
de aluguel considerado justo por ele. Na sequência, será
realizada audiência de conciliação para tentativa de
ajuste amigável entres as partes. Não havendo o acordo,
o juiz, depois da produção da prova pericial, fixará o
valor do aluguel.
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