
“LOCAÇÃO NA PRÁTICA
Cuidados a serem tomados nas fases 

pré-contratual, contratual e pós-contratual”



Introdução: 

O que 

vamos 

estudar?



O que é locação?

Quem pode ser locador?

Quando se aplica a Lei do Inquilinato?

Loção de Imóveis



FASE PRÉ-CONTRATUAL

Pré-
contraual

Contratual
Pós 

contratual



Recepção do imóvel

Documentos do locador

Documentos do imóvel

Vistoria de entrada



Intermediação e Administração

Intermediação

Art. 722 a 729 do 
C.C.

Responsabilidade 
por culpa

Administração

Art. 653 a 691 do 
C.C.

Responsabilidade 
por culpa e CDC



Anúncio do imóvel

Características do imóvel

• Tipo de locação, tipo de imóvel, 
número de quartos etc.

Valores

• Aluguel, acessórios (valores 
certos e aproximados)



Negociação

Valores (aluguel)

Prazo da locação

Garantia



Análise de ficha cadastral

Lista de documentos do 
locatário

RG, CPF

Comprovante de residência

Comprovante de renda

Lista de documentos do 
fiador

RG, CPF

Comprovante de residência

Comprovante de renda

Certidão de casamento, se 
casado

Documento de propriedade 
de imóvel



FASE CONTRATUAL

Pré-
contraual

Contratual
Pós 

contratual



Pagamento do aluguel

Quem deve pagar?

A quem se deve pagar?

O que se deve pagar?

Onde se deve pagar?

Quando se deve pagar?



Pagamento antecipado de aluguel

Cláusula penal

Responsabilidade das partes

Esclarecimentos



Garantias e substituição de 

garantias

Caução

Fiança

Seguro 
Fiança

CFQFI



Vícios no imóvel
Quem paga?



Benfeitorias

Necessárias

Conservação ou 
evitar 

deterioração

Independe de 
autorização para 

indenização

Úteis

Aumento ou 
facilidade do uso

Depende de 
autorização para 

indenização

Voluptuárias

Embelezam

Não cabe 
indenização



Tipos de locação

Residencial

Temporada

Não residencial



Cobrança

Cobrança

Penalidades

Índice de reajuste



Venda de imóvel locado

Venda do imóvel 
locado

Direito de 
Preferência do 

locatário

Exercício pelo 
Locatário

Não exercício pelo 
locatário

Compra por 
terceiro – denúncia 

da locação



FASE PÓS-CONTRATUAL

Pré-
contraual

Contratual
Pós 

Contratual



Término da locação

Artigo 9º da Lei do 
Inquilinato

Artigo 47 da Lei do 
Inquilinato



Vistoria de saída

Vistoriar Comparar



Cobrança

Cobrança

Extrajudicial Judicial

Ação de 
Cobrança

Execução

Despejo com ou 
sem cobrança



Prestação de Contas

DIMOB - anual

Histórico contatual

Prestação de contas finais



“Seja um padrão de qualidade. As

pessoas não estão acostumadas a um

ambiente onde o melhor é o esperado.”

(Steve Jobs)

“Todo trabalho árduo traz proveito”
(Provérbios 14:23)


