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EDITORIAL

M

ilhões de brasileiros dependem, hoje, direta
ou indiretamente, das relações locatícias, na qualidade de
inquilinos, locadores, fiadores, síndicos, administradores
de imóveis, corretores e demais participantes do mercado imobiliário. Não obstante, é notório, em nosso país, o
enorme défice habitacional existente. Segundo dados coligidos pelo IBGE, estima-se que haja seis milhões e meio
de moradias a serem construídas, para que se possa equilibrar, minimamente, o mercado habitacional.
Somado a esse problema, há um número cada vez
maior de locações que não são efetuadas. A experiência
prática tem demonstrado que um dos maiores nós de
estrangulamento do mercado relaciona-se à questão das
garantias locatícias. Em boa hora, portanto, a presente
edição da Revista Jurídica divulga um lúcido artigo do
Desembargador Nagib Slaibi Filho, ilustre especialista
na área do Direito do Inquilinato Urbano.
Em síntese, o autor conceitua e analisa as quatro
espécies de garantias locatícias – a caução em dinheiro;
a fiança; o seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária
de quotas de fundo de investimento – e seus desdobramentos, abordando subtemas como a extensão temporal
da garantia, a substituição do fiador ou da modalidade
de garantia, além da pluralidade de fiadores.
Como é de praxe, ao final do artigo poderão ser
consultados diversos julgados pertinentes ao tema central, pesquisados pela equipe de jurisprudência junto
aos Tribunais Superiores, a esta Corte e a outros Tribunais da Federação, tendo sido inseridos os respectivos
links, o que possibilitará aos interessados o acesso à íntegra dos acórdãos.
Cherubin Helcias Schwartz Junior
Presidente da Comissão de Jurisprudência
Agosto/2014
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Desembargador Nagib Slaibi Filho

1.

A Garantia da Obrigação
A obrigação é o vínculo entre credor e devedor, tendo,
como objeto, uma prestação de dar coisa, fazer ou não fazer.
credor

devedor

prestação
O vínculo que une credor e devedor é a fonte da obrigação. No caso da locação, é o contrato que vincula as partes,
tendo, assim, cada parte, por se tratar de contrato bilateral ou
sinalagmático, correspectivas obrigações: o locador é devedor
da obrigação de dar o uso e gozo da coisa, bem como de garantir
sua utilização pelo inquilino, enquanto este é devedor do aluguel e da prestação de zelar pela coisa como se fosse sua.
A garantia não é elemento essencial da obrigação, pois podemos ter obrigações sem garantias, como, por exemplo, contratos
de locação em que as partes não ajustam fiança ou caução. Assim,
a garantia não é um elemento que integre a obrigação, mas pode
surgir eventualmente, como elemento acessório da obrigação.
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Note-se: a despeito do caráter acessório da garantia locatícia, torna-se a mesma relevante, neste início do século XXI, não só porque os contratantes geralmente
só se encontram e se conhecem quando da formação do contrato, como também
pela dificuldade do locador em obter a coisa, em caso de falta de cumprimento das
obrigações pelo inquilino.
Há sistemas jurídicos que, diferentemente do nosso, admitem até mesmo o despejo extrajudicial, sem ingresso de ação nos tribunais.
A natureza acessória das garantias significa que somente existem se e enquanto houver a obrigação principal; por exemplo, se foi dada carta de fiança para
o futuro inquilino e depois não foi celebrada a locação, automaticamente a fiança
deixou de subsistir.
As garantias podem ser classificadas em duas grandes modalidades:
1ª – Garantias Pessoais ou Fidejussórias: quando a pessoa oferece o seu patrimônio como forma de assegurar que a obrigação será adimplida;
2ª – Garantias Reais: quando se oferece um bem determinado.
Observe-se que a garantia só se refere ao patrimônio – o patrimônio genérico, no caso das garantias fidejussórias, e o patrimônio específico, no caso das
garantias reais –, não admitindo que se ofereça a própria pessoa como garantia.
Só se admite a prisão civil do inadimplente da prestação alimentícia (Constituição, art. 5º, LXVII) – o Princípio da Patrimonialidade da Execução (Código Civil,
art. 942, e Código de Processo Civil, art. 591) é norma jurídica milenar, desde a
famosa Lex Poetelia Papiria.
Destaca-se que, com o advento do §2º do art. 5º da Constituição da República de
1988, passou-se a ter no Brasil a possibilidade das normas convencionais, decorrentes
de convenções e tratados ratificados pelo Brasil.
Na medida em que o Pacto de São José da Costa Rica proíbe a prisão civil
por dívida do depositário infiel, ele, o Pacto, prevalece como norma convencional,
de forma que outra não é a conclusão, senão a de que a norma contida no art. 5º,
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LVII, da Constituição de 1988 possui eficácia restringível, bem como fica revogada
a Súmula 619 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 619: “A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio
processo em que se constitui o encargo, independentemente da propositura de
ação de depósito.”.
Súmula Vinculante nº 25: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que
seja a modalidade do depósito.”.

São garantias fidejussórias a fiança e o aval, e garantias reais a hipoteca, a
caução, o penhor, etc.
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2.

As Garantias Locatícias
A Lei do Inquilinato só se refere às garantias a serem dadas pelo inquilino, eis que o mesmo é que tem o uso e gozo da
coisa, podendo permanecer no imóvel, ainda que sem cumprir
suas obrigações contratuais; desnecessário seria que o locador
também tivesse um fiador a garantir a cessão do uso e gozo da
coisa, mesmo porque a sua principal obrigação é ceder o uso e
gozo da coisa, e, logo após, garantir tal obrigação.
Embora a locação de imóvel não seja contrato real, mas
obrigacional, a entrega da coisa é condição de eficácia para deflagrar as obrigações do inquilino.
A Lei nº 4.494/1964, em seu art. 6º, admitia que a locação
fosse garantida também por caução em dinheiro que não poderia
exceder à soma equivalente a três meses de aluguel, revertendo
em favor do locatário os respectivos juros. Dispunha, ainda, que a
caução, se fosse feita em mãos do locador, renderia juros de 12%
a.a. A caução também podia ser feita em títulos da dívida pública.
Já o art. 31 da Lei nº 6.649/1979 tinha redação quase
idêntica à do original art. 37 da Lei nº 8.245/1991, dispondo
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que somente podem ser exigidas do inquilino três modalidades de garantia, sendo
proibido dispor mais de uma garantia no mesmo contrato.
Em 2005, por meio da Lei 11.196, foi inserida uma quarta modalidade de
garantia. Ei-las:
a) caução em dinheiro;
b) fiança;
c) seguro de fiança locatícia;
d) cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.
Se as partes ajustam mais de uma forma de garantia locatícia, em razão de sua
natureza acessória entende-se que as modalidades excedentes da primeira são nulas: é
norma cogente, indisponível pelos interessados, dita de direito público, que pode ser
proclamada pelo juiz, independentemente do requerimento das partes, ainda que de
forma incidental, fazendo restabelecer o status quo ante, como determinado no art. 182
do Código Civil (cf. art. 45 da Lei nº 8.245/91).
Além do mais, constitui contravenção, tipificada no art. 43, II, a exigência do
locador de mais de uma modalidade de garantia (note-se que o tipo penal é formal,
bastando apenas a exigência para se consumar o delito).
O que a lei veda é que haja concorrência de diversas modalidades de garantias,
mas não interdita que, escolhida a fiança, tenha esta mais de um fiador.
Nos estritos termos legais, em face do caráter intervencionista da legislação do
inquilinato, restringindo a autonomia privada, não podem as partes ajustar outras modalidades de garantias que não sejam aquelas previstas na Lei nº 8.245/1991.
Embora prática disseminada em algumas épocas e regiões, não tem validade jurídica a avença de desconto do aluguel na folha de pagamento do inquilino, quando não
exista entre ele e o locador relação de trabalho.
A Lei nº 8.245/1991, assim como a legislação anterior, só admite as garantias locatícias que prevê, e entre elas não está o desconto do aluguel em folha de pagamento.
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O salário tem caráter alimentar, razão pela qual nem mesmo o juiz pode determinar o desconto, salvo para pagamento de prestação alimentária, como prevê o Código
de Processo Civil, no seu art. 649, IV, dizendo que são absolutamente impenhoráveis
“os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3º deste artigo”, donde,
embora vetado o referido § 3º, não parece deixar dúvidas sobre o que aqui se afirma no
§ 2º deste mesmo artigo:
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de
elevado valor; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste
artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; (Redação dada
pela Lei nº 11.382, de 2006).
VI - o seguro de vida; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória
em educação, saúde ou assistência social; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido
político. (Incluído pela Lei nº 11.694, de 2008).

10

Revista Jurídica • Edição nº 9

Desembargador Nagib Slaibi Filho

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à cobrança do crédito concedido para a
aquisição do próprio bem. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 2º O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de penhora
para pagamento de prestação alimentícia. (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).
§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006)

A jurisprudência entende que a disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do
emprego ou por despedida.
As quantias referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em conta
bancária e nominadas em favor do empregado, também são absolutamente impenhoráveis, nos termos da Lei 5.107/1966, substituída pela Lei nº 8.036/1990, cujo art. 2º, §
2º, diz que as contas vinculadas são impenhoráveis.
Contudo, há leis e resoluções do Banco Central que admitem o empréstimo consignado; isto é, servidores públicos, pensionistas e outros que gozem de estabilidade na
relação funcional ou previdenciária que lhe assegure a renda.
Hoje o empréstimo consignado atende a milhões de pessoas, pensionistas e aposentados, públicos e privados, e servidores públicos.
Daí a proposta, que ora se formula, no sentido de também a lei permitir a consignação como forma de garantia da locação, assim propiciando ao inquilino o acesso
ao imóvel, garantido o locador.

2.1. Extensão temporal da garantia
Nos termos do art. 39 da Lei do Inquilinato, “salvo disposição contratual em
contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do
imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta
Lei”. Entende-se que o garantidor se obriga, não só pelo tempo determinado da locação, como pelo tempo indeterminado, e até mesmo pelo tempo excedente de locação,
em decorrência de decisão judicial, até o imóvel ser entregue, salvo se, na estipulação
da garantia, houver sido ajustado que haverá determinada limitação temporal.
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O marco formal do contrato não prevalece sobre o limite substancial da relação locatícia que se quer garantir. No silêncio do contrato, essa verdade prevalece, estendendo-se a garantia locatícia até o momento da entrega do prédio. Vale a caução
inclusive para situações de reajuste, revisão e novação contratual, porque a lei parte
do princípio “físico” da devolução da coisa. Ou seja, há garantia enquanto o locatário estiver no imóvel, enquanto não devolver o bem. Relativamente a determinadas
situações restritivas, como o acordo para revisão do aluguel ou mesmo a ação revisional, dá a lei como pressuposto que apenas se está adequando o preço ao valor real
de mercado, de tal sorte que a garantia permanece, salvo se o contrato dispuser em
contrário. (COSTA, Carlos Celso Orcesida. Locação de imóvel urbano. São Paulo:
Saraiva, 1992, p-200).

A extensão temporal da fiança, no entanto, quanto à locação por prazo indeterminado, pode cessar em virtude de sentença judicial, nos termos do art. 835 do Código
Civil, mesmo porque ninguém pode se obrigar indefinidamente; como herdamos do
Direito Civil francês a norma de que não se pode aceitar vínculo contratual perpétuo,
a ação de exoneração de fiança é o meio de o fiador se desonerar.
A revisão legal incide, inclusive, sobre os contratos estabelecidos antes da vigência da Lei nº 8.245/1991.

2.2. Substituição do fiador ou da modalidade
de garantia

O art. 40 da Lei nº 8.245/1991 prevê diversos casos em que poderá ser exigida
pelo locador a substituição da modalidade da garantia ou novo fiador.
Merece destaque, nesse ponto, o parágrafo único, acrescido pela Lei 12.112/2009,
que assim dispõe: “O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia
locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.”.
Acolhe, assim, a nova Lei tese (cláusula) comumente defendida pelos advogados
imobiliários, no sentido de que, morrendo ou tornando-se insolvente o fiador, deva o
inquilino, em prazo certo (geralmente trinta dias), oferecer nova garantia ou fiador.
Não era incomum observar até mesmo algumas cláusulas contratuais reputando causa
extintiva da locação, por culpa do inquilino, o fato de que ele, inquilino, não ter comunicado ao locador a extinção da garantia e de não ter oferecido, no prazo, nova garantia.
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Entendemos, no entanto, que é merecedor de críticas o dispositivo em comento,
eis que a garantia tem natureza acessória, daí porque não é razoável que, extinta a garantia, seja extinta a obrigação. Além do mais, o que importa é que haja o cumprimento
da obrigação e, se há a regular execução do contrato, não se pode imputar ao inquilino
violação do contrato por até mesmo, ignorar que ficou insubsistente a garantia.
Se não há dano ou prejuízo, não há por que impor a sanção de extinção do contrato.
O art. 40 dispõe, ainda, que o locador poderá exigir a substituição do fiador ou da
garantia; é, assim, seu direito potestativo fazer, ou não, tal exigência, ficando o inquilino em estado de sujeição.
Com o art. 42 (“Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades,
o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia
útil do mês vincendo”) pode-se discutir qual a consequência jurídica pelo descumprimento do inquilino, em ofertar nova garantia ou novo fiador, quando lhe for feita a
exigência pelo locador:
a) A resolução do contrato de locação, pelo descumprimento da cláusula contratual,
prevendo expressamente tal situação (por exemplo: “o contrato fica resolvido se, no prazo
de trinta dias, o inquilino não exibir novo fiador ou nova modalidade de garantia”); e
b) O dia de vencimento do aluguel fica antecipado para até o sexto dia útil do mês
vincendo (como prevê o art. 42, regra que afasta o disposto no art. 333, III, do Código Civil).
Ora, o que juridicamente interessa ao locador é receber os aluguéis, e não arranjar motivos para despejar o prédio, pelo que correta é a solução “b”, reduzindo-se a
cláusula contratual, se houver, aos termos do art. 42.
Hoje existe a denúncia vazia, salvo para os imóveis protegidos pela Lei de Luvas,
objetivando corrigir e adaptar os aluguéis aos preços de mercado.
É certo que, incidindo o disposto no art. 42, ficará o inquilino obrigado, em
determinado mês, a pagar dois aluguéis (o do mês vencido e o do mês vincendo),
solução que lhe é muito mais favorável que caucionar três meses de aluguel, como
prevê o art. 38, § 2º.
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Não há, também, nenhum choque entre o disposto no art. 826 do Código Civil
(se o fiador se tornar insolvente, ou incapaz, poderá o credor exigir que seja substituído) e o disposto no art. 42, que só se refere à substituição de modalidade de garantia,
mas não fala sobre substituição de fiador. Ora, substituir a modalidade de garantia
(fiança por caução ou por seguro locatício, ou cessão fiduciária de quotas de fundo de
investimento) é muito mais amplo que mera substituição de fiador, em que se mantém
a modalidade, somente se substituindo o garantidor. Seria interpretação descabelada
achar que o minus (substituição do fiador) pode ter consequências mais danosas que o
majus (substituição da modalidade de fiança).
Por derradeiro, note-se que o art. 42 se torna alternativa para o devedor (“ou
substitui a garantia ou o fiador ou, então, pagará o aluguel até o sexto dia útil do mês
vincendo”), incidindo o disposto no art. 252 do Código Civil.
Casos especiais de substituição do fiador (existindo fiança) ou de oferecimento
de garantia (se inexistia) são o que se vê no art. 12, parágrafo único, quando ocorre
sub-rogação pessoal.
O casamento é instituição social e jurídica; forma-se, rege-se e extingue-se conforme o Direito. A união estável, de igual modo, possui sede constitucional e legal.
Em ambos os casos, casamento ou união estável, prevê o Direito as consequências pela extinção da entidade familiar.
Daí porque a Lei do Inquilinato Urbano (Lei nº 8.245/1991), em seu art. 12, estabeleceu que “em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da
união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro
que permanecer no imóvel” (Os grifos são meus).
Ainda que a locação tenha sido estabelecida por quem deixou o prédio, continuará na pessoa do cônjuge ou companheiro que lá restou, em verdadeira sub-rogação
pessoal ou cessão de crédito determinada pela lei.
Basta o fato da separação do casamento ou união estável (de fato ou judicial, e
esta por decisão cautelar ou definitiva) para que se opere a substituição da parte no
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contrato de locação, embora haja quem entenda que a sub-rogação somente se faz pela
notificação ao locador, certamente em atenção à regra geral do art. 290, do Código Civil, a exigir a notificação como condição de eficácia em relação à outra parte contratual.
A notificação a que se refere o parágrafo único do art. 12 serve apenas para abrir
ao locador o prazo de 30 (trinta) dias para exigir a substituição do fiador, ou o oferecimento de qualquer das garantias previstas em lei, como já disse, nesta obra, nos
comentários ao art. 12.
Se não houver notificação, permanece o fiador originário, nos termos em que ela
foi oferecida.
Caso o locador não exija, no mencionado prazo de 30 (trinta) dias, a substituição
do fiador ou mesmo uma nova modalidade de garantia (art. 37), e até que a nova garantia ou novo fiador se viabilize, responderá somente o inquilino.
Poderá, também, o fiador, se o contrato estiver por prazo indeterminado, e ele
beneficiado pela ressalva do art. 39, 1ª parte, da Lei nº 8.245/1991, mover a ação a que
se refere o art. 835 do Código Civil, para se desonerar (ação de exoneração de fiança).
Contudo, nesse caso, continuará a responder pela garantia até a sentença, porque aí
se trata de ação constitutiva negativa. Desnecessita o fiador, na ação de exoneração de
fiança, de expor e provar o motivo pelo qual não pretende continuar com a garantia (o
art. 835 refere-se a “sempre que lhe convier”), embora continue obrigado por todos os
efeitos anteriores da fiança ao ato amigável ou à sentença que o exonerar.
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3.

Oportunidade da substituição
da modalidade de garantia
ou do fiador
A Lei nº 8.245/1991, no seu art. 40, arrola diversos motivos que ensejam ao locador o direito potestativo de exigir do
inquilino a substituição da garantia ou do fiador.
O locador tem o direito de tal exigência, mas cabe ao inquilino o poder de apontar a modalidade da garantia ou o novo
fiador. Exemplificando, em caso de falecimento do fiador, pode o
locador endereçar correspondência ou notificação ao inquilino,
concedendo-lhe prazo razoável para substituir o fiador ou exibir
nova garantia, com a caução ou com seguro. Cabe o direito de
escolha ao inquilino porque, nas obrigações alternativas, dele é a
escolha, se outra coisa não se estipulou (Código Civil, art. 252).
Eis os motivos que instituem o direito potestativo do locador:
a) Morte do fiador (já se comentou, em face do disposto
no art. 836 do Código Civil, que somente os encargos constituídos até a data do óbito é que passam para os sucessores do
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fiador, limitados a forças da herança – mesmo porque o herdeiro pode renunciar ao
direito sucessório – art. 1.806 do Código Civil);
b) Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador,
declaradas judicialmente, como, aliás, dispõe o art. 826 do Código Civil;
c) Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, ou sua mudança de
residência sem comunicação ao locador: como se vê no art. 333, III, do Código Civil,
são as hipóteses ali contidas que, em face da previsão no art. 40, da Lei nº 8.245/1991, só
autorizam o pedido de substituição, mas não o de vencimento antecipado ou de rescisão;
d) Exoneração do fiador; entenda-se, aí, que é a exoneração do fiador para a qual
não contribuiu o locador, como a ação de exoneração de fiança a que se refere o art. 835
do Código Civil;
e) Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo fiança ajustada por
prazo certo;
f) Desaparecimento dos bens móveis, em caso de caução;
g) Desapropriação ou alienação do imóvel, também em caso de caução;
h) Exoneração da garantia constituída por quotas de fundo de investimento; e
i) Liquidação ou encerramento do fundo de investimento da garantia da cessão
fiduciária de quotas.
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4.

A fiança
“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.”
(Código Civil, art. 818).
A fiança é contrato acessório, unilateral (quanto à constituição
de obrigações, pois somente o fiador é que se obriga), solene (pois
exige a forma escrita – art. 819, do Código Civil, quer como cláusula
no contrato de locação, quer em documento independente ou “carta
de fiança”), e, no geral, é contrato gratuito (pois o fiador, geralmente,
nada recebe do afiançado, embora não seja ilícito que o fiador cobre
do afiançado a prestação do seu serviço de fiança).
Vale observar que o locador pode estipular a fiança com o
fiador, ainda que sem o consentimento do inquilino (Código Civil,
art. 820). Também salvo disposição contratual expressa, a fiança
vai abranger, quanto ao conteúdo, o aluguel, os encargos, a indenização pelos danos no imóvel e, até mesmo, as despesas judiciais,
essas se o fiador for cientificado da ação. Se o fiador pagar a dívida
pelo afiançado, sub-roga-se nos direitos do credor (Código Civil,
art. 831), tendo direito a cobrar ao inquilino o que pagou, mas não
se sub-roga como inquilino.
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Falecendo o fiador, poderá o credor exigir sua substituição, mas os herdeiros do
fiador ficarão obrigados ao débito que porventura existir até a data de seu falecimento,
não podendo ultrapassar as forças da herança (Código Civil, art. 836). Estando a locação por prazo indeterminado e, sendo o fiador beneficiário da ressalva prevista no
art. 39, 1ª parte, da Lei 8.245/1991, poderá este demandar, em litisconsórcio passivo, o
locador e o inquilino – afiançado para obter sentença que extinguirá a fiança (art. 835
do Código Civil – ação de exoneração de fiança).
Sendo o fiador casado, só valerá a fiança dada com o consentimento de seu cônjuge, qualquer que seja o regime de bens (Código Civil, art. 1647, III), excluindo-se da
comunhão (e dos aquestos) a fiança prestada pelo marido sem a outorga da mulher. A
mulher (e, em face do princípio da absoluta igualdade entre os cônjuges – Constituição, arts. 226, § 5º, e 5º, I –, também o homem) poderá exercitar a ação de anulação da
fiança irregular.
Situação peculiar surgiu com o disposto no art. 1.725 do Código Civil, na união
estável: salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
Como agora se tem admitido o casamento homoafetivo, também deve ser admitida a união estável homoafetiva.
Daí a conclusão de que a fiança, também na união estável, hetero ou homoafetiva, só valerá com o consentimento do companheiro, excluindo-se da comunhão a fiança prestada pelo companheiro sem a anuência do outro, que também poderá exercitar
a ação de anulação de fiança irregular.

4.1. O fiador deve ser notificado da ação sobre o
cumprimento das obrigações por ele garantidas

O art. 822 do Código Civil diz: “Não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do
fiador”. Se a fiança só alcançar determinado limite, como, por exemplo, até três meses
de aluguéis e encargos, não responderá o fiador pelo excedente. Contudo, a regra é a
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de que a fiança seja ilimitada, constando a cláusula de que “o fiador responderá solidariamente por todos os encargos decorrentes da locação que devam ser adimplidos pelo
inquilino e ora afiançado”, incidindo, ainda, o disposto no art. 39.
Se a fiança for ilimitada, é necessário que seja o fiador cientificado das demandas que possam fazer surgir sua obrigação. O art. 822, repetindo atecnia do
antigo art. 1.486 do CC/1916, diz “citação”, mas não é caso de demanda em face
dele, fiador, e sim de demanda em face do inquilino, nem o fiador é litisconsorte
do inquilino, pois não integra a relação locatícia. A expressão “citação”, assim, é
incorreta, devendo o juiz, caso o locador tenha requerido, determinar a “notificação” do fiador.
Se o fiador não foi notificado da ação, não responderá pelas despesas judiciais
dela decorrentes, mas tão somente pelo principal.
O fiador, ainda que principal pagador, não responde por custas e honorários advocatícios da ação de despejo movida contra o locatário afiançado, com fundamento na
falta de pagamento de aluguéis, se da ação não foi devidamente cientificado, visto ser
princípio de direito não estar ele sujeito a despesas judiciais verificadas em processo
de que não teve ciência, como se depreende do disposto no art. 1.486 do Código Civil
(Ap. 23.500, unânime, da 6ª Câmara do Tribunal de Alçada Cível do Rio de Janeiro,
Rel. Juiz Antonio Assumpção, ATA nº 12, ano VII, 1975).

Em face do art. 62, I, da Lei nº 8.245/1991, poderá o locador cumular, na ação de
despejo, o pedido de extinção da locação com o de cobrança de aluguéis e encargos, o
que torna mais premente a necessidade de constar, da petição inicial, o pedido de notificação do fiador. Note-se que, se não constar tal pedido, não pode o juiz determinar a
notificação de ofício, pois se trata de ato volitivo da parte.

4.2. Pluralidade de fiadores
A fiança conjuntamente prestada a um só débito, por mais de uma pessoa, importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservaram
o benefício da divisão, caso em que cada fiador responde unicamente pela parte que,
em proporção, lhe couber no pagamento (art. 830 do Código Civil).
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A regra é a solidariedade contratual entre os fiadores, mesmo porque tal declaração é, habitualmente, expressa no contrato. Se os fiadores são casados entre si, tal
solidariedade acaba decorrendo, menos do regime de comunhão de bens, e mais pelos
termos contratuais.
Se um dos fiadores solidários tiver sido unicamente demandado, poderá chamar
ao processo os demais coobrigados, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil.

4.3. Extinção da fiança
O art. 838 do Código Civil prevê diversas formas de exoneração da fiança, além
daquela prevista no art. 835, em que cabe a exoneração nos contratos por prazo indeterminado.
Pelo art. 835, também da Lei Comum, em sua parte final, se vê que o fiador ainda
continuará obrigado “para todos os efeitos da fiança” até o ato amigável (acordo entre
credor, afiançado e fiador, ou entre fiador e credor) ou a sentença judicial que o exonerar.
A sentença que exonera o fiador, nos termos do art. 835, é, claramente, sentença
constitutiva negativa, pois extingue o vínculo a partir de sua data, pouco importando
que haja recurso.
Ficará, também, exonerado o fiador, nos termos do art. 838, I, se o credor conceder moratória ao devedor, sendo este seu inquilino. Note-se que aí não se compreende
a tolerância do credor com desinfluente atraso no pagamento do débito, mas tão só a
moratória, ou seja, a concessão expressa de prazo ao devedor.
Outro caso muito comum de exoneração é a novação entre locador ou inquilino,
isto é, a extinção da antiga obrigação pela constituição de nova (Código Civil, art. 360).
Bastará a novação para a automática exoneração:
0009400-67.2005.8.19.0031 (2007.001.51327) - APELAÇÃO - DES. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO - Julgamento: 17/02/2009 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO, OPOSTOS POR FIADORES. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ESTIPULAÇÃO DE
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NOVAS OBRIGAÇÕES ENTRE CREDOR/EXEQUENTE E DEVEDOR/LOCATÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA
QUE IMPORTA INEQUÍVOCA NOVAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 360, I,
364 E 366 DO CÓDIGO CIVIL, QUE LEVA À CONSTATAÇÃO DA EXTINÇÃO DAS GARANTIAS E À EXONERAÇÃO DOS FIADORES. EFEITO QUE SE
PRODUZ MESMO SE INTERPRETADO O NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR
COMO MERA TRANSAÇÃO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 844,
§1º, CC. MORATÓRIA CONCEDIDA PELO LOCADOR. SENTENÇA QUE NÃO
MERECE QUALQUER RETOQUE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. DESPROVIMENTO DO APELO.
0001612-42.2000.8.19.0042 (2009.001.65554) - APELAÇÃO - DES. EDSON VASCONCELOS - Julgamento: 25/11/2009 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. NOVAÇÃO OBJETIVA PARCIAL EXONERAÇÃO DOS FIADORES. O locatário reconhece a dívida, no valor de R$
3.085,13 (três mil, oitenta e cinco reais e treze centavos), pelo débito do aluguel referente aos meses de janeiro a abril de 1998, bem como demais encargos contratuais, e
incluídas despesas de cobrança e honorários de advogado. Mas o real valor foi reduzido para a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a ser quitado em 3
(três) parcelas distintas. Caracterizado está o fenômeno da novação da dívida, capaz
de exonerar os fiadores pelo fato de não terem consentido com o devedor principal,
quando da realização do acordo, tendo em vista a mudança substantiva da obrigação
com o abatimento do valor cobrado. A planilha de cálculos apresentada, quando do
ajuizamento da execução extrajudicial, aponta os meses de maio a setembro de 1998
como inadimplidos pelo locatário, não fazendo parte do termo celebrado entre as
partes o que não foi contestado pelos apelados nos embargos à execução. Assim sendo,
forçoso concluir pelo prosseguimento da execução referente a esse período, somados os
respectivos encargos contratuais. Parcial provimento ao recurso.

Haverá, também, exoneração automática do fiador, se o locador receber,
em novação, cambiais para pagamento do aluguel (Revista dos Tribunais nº 480, p. 132).
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5.

A caução
A caução é garantia real por meio da qual são destinadas
determinadas coisas para assegurar o cumprimento da obrigação.
Aplicam-se à caução, no que couber, as disposições referentes ao penhor (Código Civil, arts. 1.431 e segs.), embora este
só se refira às coisas móveis.
O inquilino caucionará o cumprimento de sua obrigação por intermédio de coisas móveis ou imóveis. Se for coisa
móvel, deverá a caução ser registrada no Cartório de Títulos e
Documentos, para que surta efeito em relação a terceiro (Lei nº
6.015/1973, art. 129, 2º); se for coisa imóvel, será registrada no
Ofício Imobiliário (Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 8º).
Perfaz-se a caução da coisa móvel com sua entrega ao credor ou a quem o represente; da coisa imóvel, com a averbação
no Registro Imobiliário. Se houver o consenso para a caução,
mas não houver a tradição, só haverá promessa de caução.
A caução em dinheiro não poderá exceder a três meses de
aluguel (não abrangendo os encargos acessórios) e deverá ser
depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo Poder
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Público, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens, por ocasião do levantamento da soma respectiva.
A Resolução nº 9, de 13 de agosto de 1979, do extinto Banco Nacional da Habitação, ainda regulamenta o depósito em cadernetas de poupança de valores oferecidos
como garantia da locação, e prevê que os valores em depósito serão levantados em
conjunto por locador ou inquilino, salvo quando houver decisão judicial específica ou
o locatário exibir à instituição depositária documento de quitação do locador.
Em se tratando de garantia, se a caução ficar insuficiente, pela elevação dos aluguéis, poderá o locador exigir o seu reforço. Se houver caução em títulos e ações, poderá o locador, no prazo de trinta dias, exigir do inquilino a substituição, em caso de
concordata, falência ou liquidação extrajudicial da sociedade emissora.
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6.

O seguro locatício

O seguro locatício já existia antes da Lei nº 6.649/1979 e
foi regulamentado pela Resolução nº 202, de 22 de dezembro de
2008, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Diferentemente das disposições anteriores, a Lei nº 8.245/1991, em seu art. 41,
estabeleceu que a cobertura abrangesse a totalidade das obrigações do locatário, o que não chegou a ocorrer, eis que uma circular administrativa limitou a responsabilidade da seguradora a até
doze vezes o valor do aluguel, mais encargos vigentes do contrato.
A SUSEP disponibilizou, em 27 de junho de 2007, em seu
sítio, a Circular nº 347, que, revogando a Circular nº 1, do dia
14 do mesmo mês, na forma do art. 36, “c”, do Decreto-Lei nº
73/1966, aprovou amplamente as cláusulas do contrato-padrão
do seguro de fiança locativa.
Contudo, tal garantia não tem sido utilizada na prática, como se vê no seguinte trecho:
Basta ler atentamente a Circular nº 1, de 14-01-92, editada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), para desanimar qualquer locador dotado de normal acuidade. É que todas as portas são abertas para
que a indenização securitária seja amputada, quando
não inteiramente negada.

Revista Jurídica • Edição nº 9

25

DAS GARANTIAS LOCATÍCIAS

Começa por uma colisão violenta do prazo de vigência: a lei conclama por um prazo
mínimo de locação de 30 meses (artigo 46), enquanto a apólice vigorará apenas por
um ano (item 3.1 da circular). A exemplo do que ocorre com o seguro de sinistros de
automóveis, também aqui se verificará participação obrigatória do locador na cobertura securitária do prejuízo. Trata-se do que é identificado por franquia, cujo percentual “será fixado nas condições particulares” de cada contrato (cf. item 7). Quer isto
dizer que jamais o locador será integralmente reembolsado do seu prejuízo, cabendo
atentar, com extrema cautela, o percentual de franquia de cada apólice. “Sob pena de
perder o direito a qualquer indenização”, previne o item 11.2, deve o locador “providenciar e executar, tempestivamente, todas as medidas necessárias, a fim de minimizar os prejuízos...”, o que – cumpre reconhecer – falta ao texto suficiente clareza, para
isentar a seguradora da obrigação indenizatória. Quais seriam, realmente, “todas as
medidas necessárias”, se apenas o despejo é caracterizador do sinistro (artigo 12)?
Sobreleva insistir que essa obrigação de indenizar apenas se configura com a decretação do despejo, com o abandono ou com a restituição amigável do imóvel locado
(item 12). Mas o pagamento da indenização apenas se verificará no prazo de 30 dias,
uma vez satisfeitas as condições preconizadas no item 14.1.
Ainda assim, não informa a circular ora comentada que o valor indenizatório será
monetariamente corrigido...
Bem mais grave e danosa ao locador é a disposição do subitem 14.1.1, ao limitar a
indenização aos prejuízos “verificados até o prazo concedido na sentença decretatória
para a desocupação voluntária do imóvel”, da qual – como se vê – exala forte odor de
má-fé. É que há brutal diferença entre o prazo concedido para “desocupação voluntária” (a ser contado, pelo que se pode deduzir, a partir da publicação da sentença) com
a efetiva restituição do imóvel, mediante execução forçada. A experiência forense
demonstra que, a despeito do empenho na execução do despejo, vários meses podem
ser exigidos até que a restituição do imóvel seja consumada.
Mas a indenização securitária não cobrirá esse prejuízo. Seguramente, nem o locatário faltoso. Sobrará para o locador, se aceitar tão imprópria garantia que imaginou
eficaz para protegê-lo de tão impróprio inquilino.
O grande prejudicado, outra vez, será o locatário, que não poderá contar com o imprestável mecanismo do seguro de fiança locatícia. Mesmo porque não faltam inquilinos; faltam é moradias. (KOJRANSKI, Nelson. Restrições prejudicam seguro de
fiança. Estado de São Paulo, 18 de abril de 1992. Suplemento Justiça, p.6).

Em razão disso, Sylvio Capanema de Souza observa:
O que prejudica a circular, reduzindo o interesse do locador, é o limite da responsabilidade da seguradora, que só responderá, quanto à cobertura básica e adicionais, até
30 vezes o aluguel mensal, o que nos parece insuficiente para proteger o locador. Os
prêmios, cujo pagamento incumbe ao locatário, são os seguintes:
1º) cobertura básica:3,5% sobre o valor do aluguel mensal e encargos legais;
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2º) coberturas adicionais:
a)

de danos ao imóvel: 2% sobre o valor do aluguel mensal;

b)

sublocação: 5,85% sobre o valor do aluguel mensal;

c)

locação por temporada: 5,85% sobre o valor do aluguel mensal;

d)

multas contratuais: 5,85%, sobre o valor do aluguel mensal.

Caso se prefira o pagamento do prêmio à vista, ele será de 34% sobre o valor do aluguel
mensal, para a cobertura básica. Para a cobertura adicional de danos ao imóvel, o prêmio será de 20% sobre o valor do aluguel mensal, e de 57% para os demais casos acima
referidos. A cobertura se estende até a efetiva desocupação do imóvel, com a execução
do despejo ou a imissão de posse, o que deverá ser comprovado por certidão judicial.
Como se vê, já pode o mercado valer-se desta modalidade de garantia, cujo custo não
nos parece excessivo, como se temia, ainda mais considerando suas inegáveis vantagens. (SOUZA, Sylvio Capanema de. A nova lei do inquilinato comentada. Rio de
Janeiro: Forense, 1993, p.155).
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7.

A cessão fiduciária de quotas
de investimento
Com a Lei 11.196/2005 foi criada uma nova modalidade de
garantia: a cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento,
onde é ofertado o fundo de investimento do locatário para o locador.
Nesta modalidade de garantia, quotas de investimento serão
cedidas como garantia ao locador, no caso de não serem pagos os
aluguéis mensais.
Sobre esta nova modalidade, que, na prática, não trouxe todo
o desfecho que dela se esperava, os ensinamentos de Luiz Antonio
Guerra, in verbis:
Dentre as garantias indicadas na Lei de Locações, a novidade
reside, de fato, na cessão fiduciária de quotas de investimento
(art. 37, IV), eis que foi recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através da Lei n. 11.196, de 27 de
novembro de 2005. A cessão fiduciária é novidade, se comparada com as tradicionais garantias até então existentes neste
segmento de mercado.
Sucede, no entanto, que mesmo após já alcançados dois anos
de vigência da nova lei (Lei n. 11.196/2005), com a inclusão
de nova garantia no mercado de locações urbanas, o que se
anunciava, à época, como verdadeira revolução, acabou fazendo água, porquanto a Comissão de Valores Mobiliários
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(CVM) ainda não regulamentou a cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento, como modalidade específica de garantia locatícia.
O fundo de investimento, em garantia imobiliária, como modalidade de captação de
recursos, requer regulamentação firme e protetora do investidor, porque se trata de
captação do dinheiro no mercado varejista de locações urbanas. O monitoramento de
transações e o controle sobre a rentabilidade desses investimentos formados, em carteiras, com recursos financeiros advindos, na origem, de típica poupança popular, isto
é, pulverizadas e contratadas por locatários, homens comuns, mediante o pagamento
do preço de quotas e respectivas cessões, na hipótese de inadimplemento de obrigações
locatícias, requer normatização e fiscalização por parte da CVM.
Em outras palavras, continuamos, no segmento das locações urbanas, com as mesmas garantias históricas, sem qualquer novidade no plano prático. Até o momento
não se sabe ao certo quais os agentes econômicos que poderão atuar neste segmento
de negócio, no mercado de cessão de quotas de fundo de investimento originário de
garantia locatícia.
A conclusão, neste momento, é no sentido da dificuldade que tem o legislador brasileiro de criar e normatizar novas relações jurídicas próprias de garantias de crédito
ou de obrigações (GUERRA, Luiz Antonio. Seguro caução empresarial: visão geral
sobre o seguro caução ou seguro garantia na Argentina e no Brasil. Disponível
em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2779. Acesso em: 14 mar. 2014).
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8.

Conclusão
Conclui-se, no sentido de enfatizar que a garantia da locação, embora ainda acessória da obrigação locatícia, constitui,
neste início do século XXI, instrumento relevante, não só para
garantir a necessária moradia aos milhões de brasileiros que não
alcançaram ainda realizar o direito à casa própria, como também a outros tantos milhões que necessitam do aluguel para
complementar a renda e as pensões previdenciárias.
O texto legal, aí e quase sempre, necessita do intérprete e
do aplicador da lei, para que não fique sufocado ao escaninho
das coisas inúteis.
A seguir, no intuito de ilustrar o presente artigo, foram
pesquisados, pela equipe de jurisprudência deste Tribunal, diversos julgados oriundos do STJ, TJERJ, TJSP e TJRS, classificados de acordo com as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança e seguro de fiança locatícia, tendo sido inseridas as
ementas com os links, o que permite ao leitor a visualização das
íntegras das decisões.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AgRg no Recurso Especial
Nº 1108749/SP
Relatora: Min Maria Thereza de Assis
Órgão Julgador: 6ª Turma
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NORMA COGENTE.
1. Esta Corte possui firme entendimento de que, em se tratando de
caução em contratos de locação, não há que se falar na possibilidade
de penhora do imóvel residencial familiar.
2. Ressalta-se que a indicação do imóvel como garantia não implica
a renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem de família, em
razão da natureza de norma cogente, prevista na Lei n.º 8.009/90.
3. Agravo regimental improvido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no Agravo de Instrumento
Nº 1017051/RS
Relator: Min Jorge Mussi
Órgão Julgador: 5ª Turma
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE NO IMÓVEL CAUSADA PELOS LOCATÁRIOS. REEXAME DE PROVA. PREVISÃO CONTRATUAL DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DADO EM CAUÇÃO COM OS DEVIDOS.
SÚMULA Nº 5/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O provimento atacado negou provimento ao recurso em virtude do contexto fático traçado pela instância ordinária, no sentido de que os locatários,
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ora agravantes, deram causa à irregularidade no imóvel na medida em que não
providenciaram “o documento necessário ao exercício da atividade comercial”.
2. De outra parte, ao contrário do alegado pelos recorrentes, o Tribunal
local deixou claro que a retenção dos valores adiantados a título de caução
estava prevista na cláusula quinta, § 1º, alínea b, do contrato.
3. Conclusão divergente importaria no reexame de provas e não dispensaria a análise do instrumento avençado, procedimentos incabíveis em sede
de apelo raro, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7 deste Tribunal Superior.
4. Agravo regimental improvido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no Agravo de instrumento
Nº 770.885/RJ
Relator: Min Arnaldo Esteves Lima
Órgão Julgador: 5ª Turma
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. GARANTIA LOCATÍCIA. CAUÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DUPLA GARANTIA.
INEXISTÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 5/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem, como na
espécie, pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos,
assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.
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2. A teor da pacífica e numerosa jurisprudência, para a abertura da via
especial, requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em que a Corte estadual não emitiu
nenhum juízo de valor acerca do art. 6º da LICC, restando ausente seu
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
3. A hipoteca, malgrado não esteja expressamente elencada como sendo uma garantia locatícia, encontra-se implicitamente inserida na
modalidade “caução”. Inteligência dos arts. 37, I, c/c 38, § 1º, da Lei
8.245/91.
4. Tendo o Tribunal de origem firmado a compreensão no sentido de
que a co-existência da “carta de fiança” e da “hipoteca” não importariam em dupla exigência de garantias locatícias, uma vez que apenas
a última busca garantir os débitos locatícios, rever tal entendimento
demandaria interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai óbice
da Súmula 5/STJ.
5. Recurso especial conhecido e improvido.
Íntegra do Acórdão
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Apelação Cível
Nº 0014442-49.2008.8.19.0207
Relator: Des. Mário Assis Goncalves
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível
Ementa: Ação de despejo cumulada com cobrança. Prescrição trienal
da cobrança. Ausência de prova de pagamento do débito. Possibilidade de compensação com o valor depositado, a título de caução. Em
princípio, cabe analisar a prejudicial de mérito sustentada no recurso
consubstanciado na prescrição dos valores cobrados. De fato, o prazo prescricional aplicável à hipótese é o de três anos, previsto no art.
=abrange os alugueres e encargos devidos desde janeiro, maio, junho
e setembro de 2008, sendo certo que a demanda foi distribuída em
dezembro de 2008, não tendo se operado, portanto, a prescrição da
pretensão. Incidência do artigo 219, § 1º, do CPC. Nos termos do art.
23 da Lei 8.245/1991, o locatário tem o dever de pagar pontualmente
os aluguéis e encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis,
no prazo estipulado. A ré não logrou comprovar o efetivo pagamento
dos aluguéis apontados na inicial, limitando-se a afirmar que diversas
vezes efetuou pagamentos no escritório da procuradora da locadora e
de depósito direto em conta corrente, não podendo recordar do tamanho do débito em seu desfavor, já que realizava os pagamentos regularmente, embora alguns com atraso, sem, entretanto, trazer aos autos
qualquer elemento de prova hábil a corroborar essa alegação. No que
tange à compensação, assiste razão à apelante. Da análise do contrato,
nota-se que a locatária realizou depósito, a título de caução, no valor
de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), havendo previsão específica de
retenção de tal valor pelo locador e posterior compensação no caso de
inadimplência de alguma obrigação inerente à locação. A planilha de
fls. 07, entretanto, não faz a compensação devida, inexistindo, ainda,
qualquer menção à retenção do referido valor, em virtude de dívida
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diversa da ora cobrada ou de eventual dano ao imóvel. Desta forma,
é devido o abatimento do valor já depositado no total do débito, sob
pena de enriquecimento indevido. Honorários advocatícios fixados
em duplicidade - contratuais e legais. Descabimento. Prevalência do
artigo 20 do CPC. Recurso parcialmente provido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 22/01/2014
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0033658-26.2011.8.19.0066
Relator: Des. Caetano Fonseca Costa
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível
EMENTA: LOCAÇÃO - IMÓVEL RESIDENCIAL - DISSOLUÇÃO DO
CONTRATO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
- PROVA ORAL DESNECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA
DE VÍCIOS NO IMÓVEL - COMUNICAÇÃO AO LOCADOR - PROVA
- AUSÊNCIA - CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO. Cuida a hipótese de
demanda proposta pelo locatário, objetivando a declaração da resolução
do contrato de locação, bem como a restituição do valor pago ao locador
antecipadamente, a título de caução. Alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa. Rejeição. Prova testemunhal desnecessária ao deslinde da controvérsia. Locatário que teve prévio conhecimento do estado
do imóvel, nele permanecendo por oito meses, sem demonstrar qualquer
insatisfação. Legalidade do prosseguimento do contrato. Pretensão de restituição do valor adiantado pelo locatário, a título de caução. Descabimento. Cláusula prevista no contrato para assegurar o cumprimento da avença.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/02/2013
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nnnnnn

Agravo de Instrumento
Nº 0052231-19.2011.8.19.0000
Relator: Des. Antônio Iloizio B. Bastos
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. SÚMULA 58.
POSSIBILIDADE. NEGATIVA TEMPORÁRIA DA LIMINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Juízo “a quo” que postergou a apreciação do pedido liminar de desocupação do imóvel para depois do contraditório. 2. Em que pese
disponha o artigo 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, que: “concederse-á liminar para desocupação, em quinze dias, independentemente da
audiência da parte contrária e, desde que prestada a caução no valor
equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial”, como
na espécie, a jurisprudência dominante desta E. Corte vem mitigando
tal determinação, no intuito de facultar ao magistrado a apreciação de
tal pedido, após o oferecimento de resposta, por parte do réu, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao
princípio da preservação da empresa e da função social desempenhada
pelo estabelecimento comercial dos locatários. 3. Inconformismo do
agravante, pretendendo apreciação pelo Colegiado, ou que este Relator
exerça o juízo de retratação. 4. Decisão monocrática que se mantém,
por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 13/10/2011
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 17/01/2012
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível
Nº 0008664-36.2013.8.26.0011
Relator: Bonilha Filho
Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Locação escrita residencial. Despejo por falta de pagamento com
cobrança. Litisconsórcio facultativo. Pretensão à compensação do débito, com a caução contratual oferecida. Impossibilidade. Devolução das
chaves de um dos imóveis. Cabe ao réu a demonstração da ocorrência de
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dos autores. Art.
333, II, do CPC. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 24/03/2014

nnnnnn

Apelação
0004343-17.2009.8.26.0554
Relator: Gomes Varjão
Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Locação de imóvel não residencial. A alteração do quadro social
da empresa locatária, assumido por pessoas que não têm qualquer laço
com os caucionantes do contrato de locação, autorizam a pretensão destes
de se exonerarem da garantia que foi prestada intuitu personae. Precedentes desta E. Corte e do Col. STJ. Recurso improvido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 24/03/2014
nnnnnn
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Apelação
0125341-13.2012.8.26.0100
Relator: Edgard Rosa
Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO FIRMADO POR PRAZO DETERMINADO DE 30 MESES, E PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA
VAZIA. RETOMADA PELO LOCADOR, PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. ORDEM DE DESPEJO FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. DEVER DO LOCADOR DE RESTITUIR A IMPORTÂNCIA DEPOSITADA,
A TÍTULO DE CAUÇÃO NO INÍCIO DO CONTRATO, DEVIDAMENTE ATUALIZADA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA.
SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/02/2014
nnnnnn

Agravo de Instrumento
2015068-05.2013.8.26.0000
Relator: Marcos Ramos
Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Locação de imóvel não residencial - Ação de execução de obrigação de
fazer - Demanda de empresa locatária em face de empresa locadora - Decisão
que deferiu o levantamento de parte da caução prestada pela locatária/exequente - Manutenção - Necessidade - Demanda principal cujo objeto é compelir a
locadora/executada a desocupar a parte do imóvel locado, pois ultrapassado o
prazo estipulado no contrato para tanto - Embargos à execução opostos - Acórdão que, em agravo de instrumento, conferiu efeito suspensivo aos embargos
e determinou que a locatária/embargada depositasse em juízo os alugueres
mensais, a título de caução, caso fossem, ao final, julgados improcedentes - Su-
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perveniência, porém, de julgamento de procedência dos embargos para negar
eficácia executiva ao título (contrato) e extinguir a execução - Consequente possibilidade de se proceder ao levantamento da caução, que perdeu sua finalidade
- Pendência de agravo contra decisão que denegou o processamento do recurso
especial que não é empecilho para a medida - Juízo da causa que, entretanto,
condicionou novos levantamentos ao trânsito em julgado. Recurso desprovido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/03/2014

nnnnnn

Agravo de Instrumento
2028750-90.2014.8.26.0000
Relator: Pedro Baccarat
Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Agravo de instrumento. Despejo por infração contratual. Procedência da ação mantida por esta Câmara. Execução provisória. Caução de
12 alugueres. Suficiência. Art. 64 “caput” da Lei 8.245/91. Princípio da preservação da empresa que não supera o descumprimento do contrato de
locação. Recurso desprovido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/03/2014
nnnnnn

Agravo de Instrumento
2067821-36.2013.8.26.0000
Relator: Hugo Crepaldi
Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de bem dado em caução.
Possibilidade, a despeito de a caucionante ter integrado a lide. Diferente-
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mente da fiança, a caução real dispensa a participação na lide, já que não se
trata de garantia pessoal Necessidade de intimação da caucionante titular
do imóvel após a penhora. Recurso provido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 30/01/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Apelação Cível
Nº 70051492593
Relator: Ergio Roque Menine
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE EXONERAÇÃO DE CAUÇÃO REAL LOCATÍCIA. I. Em se tratando
de caução real locatícia, como prevê o art. 37, inciso I, da Lei nº 8.245/91,
a qual está devidamente registrada na matrícula do imóvel, não há falar
em possibilidade de exoneração. II. Sentença e sucumbência mantidas.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA.
Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 05/12/2013
nnnnnn

Agravo de Instrumento
Nº 70048016927
Relator: Ergio Roque Menine
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL.
AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. I. Por se tratar de regra proces-
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sual, as alterações estabelecidas pela Lei n. 12.112/2009 no art. 59 da Lei n.
8.245/1991 - que regula hipóteses de despejo liminar do locatário - têm incidência imediata sobre todos os processos de despejo, independentemente
da data em que foi celebrado o contrato de locação. II. Demonstrado nos
autos que a ação de despejo se funda no art. 59, § 1º, IX da Lei n. 8.245/1991
e que o contrato de locação estabelece garantia na modalidade caução (artigo 37, inciso I, da Lei 8245/91), mostra-se imperativa a manutenção da
decisão que indeferiu o despejo imediato. NEGADO SEGUIMENTO AO
AGRAVO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/03/2012
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 70019000405
Relator: Helena Ruppenthal Cunha
Órgão Julgador: 16ª Câmara
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO decorrente da má
administração do imóvel não configurado. Responsabilidade e prejuízo que não podem ser atribuídos à empresa contratada. CAUÇÃO.
Impossibilidade de restituição da caução, quando há continuidade
da relação locatícia, mediante a substituição do locatário, mormente
quando feitos os ajustes no valor da caução, em decorrência da alteração do valor dos locativos. Sentença confirmada por seus próprios
fundamentos. APELO IMPROVIDO.
Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 18/07/2007
nnnnnn
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Apelação Cível
Nº 70005176862
Relator: Ricardo Raupp Rusche
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. PEDIDO
DE DESPEJO, COM BASE NA DENÚNCIA VAZIA (Art. 57 da Lei nº
8.245/91). NOTIFICAÇÃO JUDICIAL EFETIVADA. Nos contratos por
tempo indeterminado, a pretensão à retomada imotivada não depende de
aceitação do locatário, basta que se proceda à notificação premonitória,
que provoca a resolução unilateral do contrato e autoriza o despejo, com
base na denúncia vazia. CAUÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. DESCABIMENTO. Permite-se a retenção do imóvel por benfeitorias necessárias
realizadas no imóvel, com autorização do locador. Na espécie, tratando-se
de caução, descabe a retenção do imóvel locado, principalmente por estar
o apelante inadimplente perante a locadora, e o contrato de locação estar
garantido por fiança locatícia, sendo o recibo apresentado como comprovante de caução, apenas um adiantamento de aluguéis. Má-fé não caracterizada. Recurso desprovido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 09/04/2003
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Recurso Especial
Nº 1299866/DF
Relator: Min. Luis Felipe Salomão
Órgão Julgador: 4ª Turma
DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. FIADORA QUE CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DISPENSA. VALIDADE DA GARANTIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 332/STJ.
1. Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente acerca da disciplina do casamento e da união estável, saber,
diante das naturais diferenças entre os dois institutos, quais os limites e
possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles.
2. Toda e qualquer diferença entre casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento - por um lado, ato
jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados
pelo ordenamento jurídico, e, por outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela Constituição.
3. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum
aspecto da união estável - também uma entidade familiar -, porquanto não
há famílias timbradas como de “segunda classe” pela Constituição Federal de
1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais
superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal
e solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e
somente em razão dessas diferenças entre casamento - ato jurídico - e união
estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica.
4. A exigência de outorga uxória a determinados negócios jurídicos transita exatamente por este aspecto em que o tratamento diferenciado entre
casamento e união estável é justificável. É por intermédio do ato jurídico
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cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado
civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união
estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de
fiança.
5. Desse modo, não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro. Não
incidência da Súmula nº 332/STJ à união estável.
6. Recurso especial provido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no Agravo em Recurso Especial
Nº 84.782/SP
Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti
Órgão Julgador: 4ª Turma
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA POR
LOCADORA E LOCATÁRIO SEM A PARTICIPAÇÃO DO GARANTE.
EXTINÇÃO DA GARANTIA. SÚMULA 214/STJ.
1. Estabelecida transação entre locador e locatário sobre a dívida em anterior ação de despejo, sem a participação do fiador, legítima a extinção da
fiança, nos termos do art. 1.503, I, do Código Civil de 1916, ou do art. 838,
I, do Código Civil de 2002, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
sedimentada no enunciado nº 214 da Súmula do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn
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AgRg no Agravo de Instrumento
Nº 772.179/PR,
Relator: Min. Raul Araújo
Órgão Julgador: 4ª Turma
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTENSÃO DA
RESPONSABILIDADE DO FIADOR. EVENTO MORTE. CONTRATO
INTUITU PERSONAE. EXTINÇÃO DA GARANTIA.
1. Esta eg. Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a responsabilidade do fiador fica delimitada aos encargos originariamente firmados,
de modo que o contrato de fiança deve ser interpretado com certa nuança,
no sentido de não vincular o fiador ou o espólio ao cumprimento ad infinitum do contrato, ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade sem
termo previsto. Nesse diapasão, tendo o contrato de fiança natureza intuitu
personae, e acontecendo o evento morte do fiador ou do afiançado, como
está sujeito a acontecer nos contratos de locação, a obrigação também se extingue, exonerando, por consequência, e a partir daí, o espólio.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

Recurso Especial
Nº 1326557/PA
Relator. Min. Luis Felipe Salomão
Órgão Julgador: 4ª Turma
FIANÇA EM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. A MELHOR INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 39 DA LEI DO INQUILINATO, EM SUA
REDAÇÃO PRIMITIVA, É A DE QUE, EM NÃO HAVENDO EXPRESSA
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PACTUAÇÃO NO CONTRATO DE FIANÇA ACERCA DA PRORROGAÇÃO DESSE PACTO ACESSÓRIO, A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO NÃO IMPLICA A MANUTENÇÃO DO FIADOR COMO GARANTE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, NO ÂMBITO DO STJ. REDAÇÃO
ATUAL DO ARTIGO 39 DA LEI DO INQUILINATO, COM A ALTERAÇÃO DE SUA REDAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 12.112/2009. A
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO, POR FORÇA DA LEI DO INQUILINATO, RESULTA NA
MANUTENÇÃO DA FIANÇA, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EM CONTRÁRIO.
1. Com o julgamento dos EREsp 566.633/CE, ficou pacificado no âmbito
do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no
contrato (v.g., a previsão de que a fiança subsistirá “até a entrega das chaves”).
2. Todavia, a jurisprudência consolidada apreciou demandas à luz da
redação primitiva do artigo 39 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91).
Com a nova redação conferida ao dispositivo pela Lei 12.112/09, para
contratos de fiança firmados a partir de sua vigência, salvo disposição contratual em contrário, a garantia, em caso de prorrogação legal
do contrato de locação por prazo indeterminado, também se prorroga
automaticamente (“ope legis”), resguardando-se, durante essa prorrogação, evidentemente, a faculdade de o fiador de exonerar-se da obrigação mediante notificação resilitória.
3. No caso, a ação de execução foi ajuizada no ano de 2008, por conseguinte, o contrato de fiança é anterior à vigência da Lei 12.112/09, de
modo que a prorrogação do contrato de locação só poderia implicar
a prorrogação da fiança, no caso de expressa pactuação a respeito no
contrato acessório. Contudo, a Corte local, interpretando as cláusulas
contratuais, apurou que não havia previsão contratual de manutenção
da recorrida como garante, em caso de prorrogação por prazo indeterminado da locação, de modo que só se concebe a revisão da decisão
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recorrida por meio de interpretação das cláusulas contratuais - vedada
pela Súmula 5/STJ.
4. Recurso especial não provido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

Recurso Especial
Nº 1264820/RS
Relator. Min. Luis Felipe Salomão
Órgão Julgador: 4ª Turma
FIANÇA. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ESPECIFICA O VALOR DO ALUGUEL E A DATA DE VENCIMENTO
DAS PRESTAÇÕES. MORA “EX RE”. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA, NO QUE TANGE AO FIADOR. MESMO DO LOCATÁRIO.
OBRIGAÇÃO DO GARANTE DE ARCAR COM O VALOR DA DÍVIDA
PRINCIPAL, INCLUSIVE OS ACESSÓRIOS (JUROS DE MORA).
1. A mora “ex re” independe de qualquer ato do credor, como interpelação
ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação
positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o
art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código
Civil atual no caput do art. 397. Dessarte, como consignado no acórdão
recorrido, se o contrato de locação especifica o valor do aluguel e a data de
pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações,
a teor do artigo 397 do Código Civil.
2. Nos termos da Súmula 214/STJ, o fiador na locação não responde por
obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu e, por razões de
equidade, também não pode responder por despesas judiciais antes de sua
citação, visto que não lhe foi concedida possibilidade de satisfazer a obrigação que afiançou. Contudo, a fiança, por ser tão somente garantia pessoal,
pela qual o fiador se obriga a satisfazer ao credor uma obrigação assumida
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pelo devedor (locatário), não constitui obrigação distinta da contraída pelo
afiançado, compreendendo, salvo pactuação em contrário, os acessórios da
obrigação principal.
3. Ademais, o artigo 823 do Código Civil prevê expressamente que a
fiança pode ser em valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, limitando-se, todavia, ao valor da
obrigação principal, de modo que, por expressa previsão legal, poderia
o fiador ter feito pactuação prevendo a incidência dos juros de mora
apenas a partir de sua citação.
4. Recurso especial não provido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no Recurso Especial
Nº 1322215/SP
Relatora: Min. Nancy Andrighi
Órgão Julgador: 3ª Turma
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. EXONERAÇÃO. NOVAÇÃO.
- Os fiadores exoneram-se da garantia prestada no contrato de locação,
bem como da solidariedade em relação ao locatário, se não houve anuência em relação ao pacto moratório, a teor do art. 838 do Código Civil
(art. 1503, I, do Código Civil/1916), devendo ser aplicado o enunciado da
Súmula nº 214 desta Corte.
- Agravo não provido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn
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AgRg no Recurso Especial
Nº 954.709/RS
Relatora: Min. Laurita Vaz
Órgão Julgador: 5ª Turma
LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
FIADOR QUE NÃO INTEGROU A AÇÃO DE DESPEJO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA N.º 268 DESTA CORTE. FIANÇA
PRESTADA PELOS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE AMBOS. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1.º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. PRECEDENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não tendo integrado a ação de conhecimento, a garante não pode responder pela execução do julgado, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e de afronta à literal disposição do art. 472 do Código de Processo Civil, incidência da Súmula 268
desta Corte.
2. Sendo a fiança prestada pelos cônjuges, imprescindível é a citação de
ambos para responder em juízo pelos débitos decorrentes da garantia
prestada, sob pena de nulidade, por se tratar de litisconsórcio passivo
necessário, a teor do que dispõe o art. 10, § 1.º, inciso II, do Código de
Processo Civil.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência pacificada desta Corte, incide, na espécie, o óbice da Súmula n.º 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn
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Recurso Especial
Nº 911.993/DF
Relatora: Min. Laurita Vaz
Órgão Julgador: 5ª Turma
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA RECÍPROCA.
MAIS DE UM LOCATÁRIO. VALIDADE DA GARANTIA.
1. “A fiança é um contrato acessório que pressupõe, para sua existência, três
pessoas: o credor, o devedor-afiançado e o fiador” (AgRg no Ag 1.158.649/
RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 29/03/2010).
2. “Havendo mais de um locatário, é válida a fiança prestada por um deles
em relação aos demais” (idem). Nesse caso, tem-se uma fiança recíproca, o
que afasta a invalidade do contrato.
3. Afastado o impedimento à fiança prestada pelo próprio locatário e constatada a existência de penhora de outros bens dos devedores/fiadores, impõe-se
o retorno dos autos ao juízo da execução para que examine a necessidade do
restabelecimento da penhora do imóvel residencial do locatário-fiador.
4. Recurso especial parcialmente provido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no Recurso Especial
Nº 759.909/SP
Relator: Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJSP)
Órgão Julgador: 6º Turma
CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO NO QUADRO DE SÓCIOS. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO.
RENÚNCIA AO DIREITO DE DESOBRIGAÇÃO. VALIDADE LIMITADA AO PERÍODO ORIGINAL DO CONTRATO.
1. Havendo alteração no quadro social da empresa, é possível a desobrigação, mediante ação de exoneração da fiança ou notificação do fiador, a
depender da época em que firmado o contrato.
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2. A renúncia ao direito de exoneração da garantia, nesses casos, produz
efeitos quanto ao período original do contrato, mas não se estende à prorrogação, sob pena de eternizar a obrigação.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no Recurso Especial
Nº 750.643/MG
Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima
Órgão Julgador: 5ª Turma
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA NA VIGÊNCIA DO ART. 1.500
DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
INEFICÁCIA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A simples notificação extrajudicial realizada pelo fiador, na vigência do
art. 1.500 do Código Civil de 1916, não o exonera da fiança prestada, uma
vez que a exoneração somente poderia se dar por avença ou por sentença
judicial. Precedente do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg na Petição
Nº 6.387/RJ
Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho
Órgão Julgador: 3ª Seção
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO LEGAL DO CONTRATO. CLÁUSULA DE
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GARANTIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. SÚMULA 214/STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, quando do
julgamento do EREsp 566633/CE, de Relatoria do Min. PAULO MEDINA,
DJe 12.03.2008, reafirmado no EREsp 569025/TO, de Relatoria do Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU 06.12.2007, é de que, havendo no contrato
locatício cláusula expressa de responsabilidade do garante até a entrega das
chaves, o fiador responde pela prorrogação do contrato, a menos que tenha
se exonerado, na forma do art. 1.500 do Código Civil de 1916, ou do art. 835
do Código Civil vigente, a depender da época da avença.
2. Agravo Regimental desprovido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

AgRg no AgRg no Recurso Especial
Nº 966.339/SP
Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho
Órgão Julgador: 5ª Turma
LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXONERAÇÃO DO FIADOR.IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que o simples parcelamento do débito entre locador e locatário
não constitui novação contratual, capaz de exonerar os fiadores da garantia
prestada. Precedentes.
2. Agravo Regimental desprovido.
Íntegra do Acórdão

54

Revista Jurídica • Edição nº 9

Desembargador Nagib Slaibi Filho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Apelação Cível
Nº 0021238-45.2007.8.19.0028
Relator: Des. Jacqueline Montenegro
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA
QUE NÃO SE PRORROGOU PARA O NOVO LOCATÁRIO. PROVA
NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE A EMPRESA LOCATÁRIA ORIGINAL ENCERROU SUA ATIVIDADES, TENDO O IMÓVEL SIDO
LOCADO A EMPRESA DIVERSA. O FIADOR NÃO RESPONDE POR
ADITAMENTO AO QUAL NÃO HAJA ANUÍDO (SÚMULA 214, DO
STJ), SENDO DOS AUTORES O ÔNUS DE PROVAR QUE OS DÉBITOS ERAM DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ORIGINAL
E VERIFICADOS NA VIGÊNCIA DO CONTRATO, O QUE NÃO
RESTOU PROVADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA PROFERIDA, JULGAR IMPROCEDENTE O
PEDIDO AUTORAL.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 19/03/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0025037-51.2010.8.19.0203
Relator: Des. Teresa Castro Neves
Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. SOLIDARIEDADE DOS FIADORES. Pretensão de cobrança por um dos fiadores
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sub-rogado no direito do credor em face do outro fiador. Irrefutável
que o prazo prescricional para a cobrança da dívida é aquele de cinco
anos previsto no inciso I, do §5º do artigo 206 do Código Civil. Fiança
prestada sem a devida outorga uxória. Hipótese de nulidade relativa e
não absoluta. Apelante, cônjuge autor da fiança, carece de legitimidade
para arguir a nulidade, isto porque nos termos do art. 239 do Código
Civil de 1916 (atual art. 1650 do Código Civil de 2002) a decretação de
invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem
suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros. Precedentes do STJ. Autor e réu
foram os únicos fiadores do contrato de locação. Na ação de cobrança
promovida por um dos fiadores que pagou a integralidade da dívida,
deve ser observada a regra do art. 831, do Código Civil, que autoriza
a cobrança dos demais fiadores, em razão da solidariedade, no limite
de suas quota-partes. Precedentes. Manutenção da sentença. Recurso a
que se nega provimento.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 05/12/2012
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0186209-89.2011.8.19.0001
Relator: Des. Carlos Eduardo Passos
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível
EMENTA: LOCAÇÃO. FIANÇA. Contrato de locação prorrogado por
prazo indeterminado. Previsão de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves. Aplicação do verbete nº 134, da Súmula deste Tribunal. Desoneração não operada. Responsabilidade remanescente do
fiador. Locação comercial. Regular instalação de sociedade empresária
no imóvel locado. Tese recursal manifestamente improcedente. Recurso
a que se nega seguimento.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 28/11/2012
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nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0073484-96.2007.8.19.0002
Relator: Des. Célia Meliga Pessoa
Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PAGAMENTO REGULAR DOS ALUGUERES. QUITAÇÃO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. IDONEIDADE DOS
FIADORES. REQUISITOS DA RENOVATÓRIA. ARTIGO 51 E 71 DA
LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ALUGUEL
ARBITRADO EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. Ação renovatória de contrato de locação
comercial pelo período compreendido entre junho de 2008 a maio
de 2013. Sentença de procedência parcial. Preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 51 da Lei 8.245/91. Controvérsia quanto
à idoneidade dos fiadores. Alegação de que a pessoa dos sócios confunde-se com a garantia locatícia, que se afasta, por se tratarem de
patrimônios distintos. Distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa do
sócio. Inexistência de vedação legal. Contrato de fiança, que é “intuitu personae”, não comportando interpretação extensiva. Ausência de
prova que ilida a presunção de idoneidade dos fiadores. Existência
de ações em curso, que não os torna inidôneos. Precedentes do STJ.
Laudo pericial. Valor da locação fixado conforme laudo pericial bem
fundamentado e elucidativo. Precedentes desta Corte. Sentença que
não merece reforma, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, que
foram corretamente distribuídos. Art. 557, caput, do CPC. RECURSO
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 30/10/2012
nnnnnn
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nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0008618-46.2007.8.19.0207
Relator: Des. Caetano Fonseca Costa
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS - FIANÇA - CLÁUSULA CONTRATUAL - EXONERAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES - FIADORES CÔNJUGES - NOTIFICAÇÃO - MESMO ENDEREÇO VALIDADE.- Versa o litígio sobre
ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Réus,
ora Apelantes, que são casados e foram fiadores do contrato de locação
objeto da presente demanda.- Validade da notificação da 3ª Ré. Embora
o recibo do telegrama esteja somente em nome do 2º Réu, tem-se que o
conteúdo da notificação (fl. 15) faz menção expressa a ambos e foi endereçada para a residência do casal. - Cláusula contratual expressa no
sentido de que os fiadores se obrigaram “até a entrega das chaves ao locador e consequente quitação deste”. - Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça.- Ausência de comprovação de aditamento contratual apto a
exonerar a fiança. Inaplicabilidade da Súmula nº 214 do STJ.- Aplicação
do caput do art. 557 do Código de Processo Civil.- Recursos a que se
nega seguimento. APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ENCARGOS - FIANÇA - CLÁUSULA CONTRATUAL EXONERAÇÃO - ENTREGA DAS CHAVES - FIADORES CÔNJUGES
- NOTIFICAÇÃO - MESMO ENDEREÇO VALIDADE. - Versa o litígio
sobre ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos.
Réus, ora Apelantes, que são casados e foram fiadores do contrato de
locação objeto da presente demanda. Validade da notificação da 3ª Ré.
Embora o recibo do telegrama esteja somente em nome do 2º Réu, tem-se
que o conteúdo da notificação (fl. 15) faz menção expressa a ambos e foi
endereçada para a residência do casal. - Cláusula contratual expressa no
sentido de que os fiadores se obrigaram “até a entrega das chaves ao locador e consequente quitação deste”. - Precedentes do C. Superior Tribunal
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de Justiça.- Ausência de comprovação de aditamento contratual apto a
exonerar a fiança. Inaplicabilidade da Súmula nº 214 do STJ.- Aplicação
do caput do art. 557 do Código de Processo Civil.- Recursos a que se nega
seguimento.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 07/02/2012
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0006570-86.2007.8.19.0087
Relator: Des. Ricardo Couto
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível
FIANÇA LOCATÍCIA
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
PRORROGAÇÃO DO PRAZO
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA
EXONERAÇÃO DO FIADOR
EMENTA: FIANÇA - OBRIGAÇÕES NÃO ASSUMIDAS - DESONERAÇÃO
- POSSIBILIDADE. Contrato de locação residencial por prazo determinado,
convolado para indeterminado sem anuência dos fiadores. Extinção da fiança
que se dá com o advento do prazo fixado no contrato, sendo certo que essa
garantia se estende à data da entrega das chaves, a trazer a incidência do art. 39
da Lei de Locações, permanecendo pelo prazo indeterminado apenas quando
houver cláusula expressa nesse sentido. Impossibilidade de permanência da
garantia, diante da inexistência de cláusula que estabeleça a responsabilidade
até a entrega das chaves. Conhecimento e provimento ao recurso.
Decisão Monocrática: Data de Julgamento: 11/02/2010
nnnnnn
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Apelação Cível
Nº 0205588-55.2007.8.19.0001
Relator: Des. Alexandre Câmara
Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível
FIANÇA LOCATíCIA
EXONERAÇÃO DO FIADOR
SÚMULA 134, DO T.J.E.R.J.
NOTIFICAÇÃO
DECURSO DO PRAZO
DESNECESSIDADE DE SENTENÇA
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Demanda de exoneração de fiança. Sentença de Improcedência. Desacerto. Entendimento consolidado
no sentido de que “Nos contratos de locação responde o fiador pelas obrigações futuras após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado,
se assim o anuiu expressamente e não se exonerou na forma da lei”, consoante enunciado 134 da Súmula da Jurisprudência Predominante deste
Tribunal de Justiça, seguindo a mesma linha de entendimento da Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 908.374-SP, STJ, 5ª Turma, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ:02/02/2009. Atualmente
se exige, apenas, a notificação do credor para que o fiador se exonere da
fiança, já que a exigência de exoneração por sentença, que existia no Código de 1916, não foi reproduzida na norma correlata do Código Civil de
2002. Falta de interesse de agir que não se reconhece, diante da ideia de
instrumentalidade do processo, da qual é possível extrair a consequência
de que os institutos processuais existem para assegurar a obtenção de
um resultado predeterminado. Assim, sempre que tal resultado tiver sido
alcançado, deve-se desconsiderar qualquer vício de atividade processual,
sob pena de - a não se proceder assim dar-se mais importância ao meio
do que ao fim. Autor que notificou o credor, como exige o art. 835 do Código Civil. Atendimento da ratio legis. Não-observância da técnica que
se ignora, possibilitando que o valor mais importante seja alcançado: a
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entrega da tutela jurisdicional definitiva. Pretensão deduzida que se dirige à prolação de uma sentença de cunho constitutivo, que é formada por
dois “momentos lógicos”, um declaratório e outro constitutivo. Modificação que já se operou, por força de expressa disposição legal. Declaração
da existência do direito, que se impõe. Recurso provido para reformar
a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
declarando que o autor se exonerou da fiança prestada sessenta dias após
a notificação do credor.
Ementário: 39/2009 - N. 11 - 08/10/2009
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 03/06/2009

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível
0033779-86.2013.8.26.0002
Relator: Clóvis Castelo
Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALUGUEL E ENCARGOS. LOCATÁRIA E FIADOR. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. Assumindo o fiador a responsabilidade solidária pelas
obrigações contratuais, responde integralmente pelo pagamento dos alugueres e encargos até a efetiva entrega das chaves, salvo se notificar o credor pela obrigação assumida sem limitação de tempo. RESTITUIÇÃO DO
IMÓVEL. O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no
estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Embargos parcialmente procedentes apenas para afastar a duplicidade
de multa. Recurso improvido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/04/2014
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Apelação Cível
Nº 0000525-28.2011.8.26.0541
Relator: Hamid Bdine
Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Apelação. Locação residencial. Despejo e cobrança de aluguéis e encargos. Responsabilidade dos fiadores. Débito surgido no
período de prorrogação do contrato de locação (caput do art. 47 da
Lei n. 8.245/91). Fiador que subscreve o contrato sem que nele exista
qualquer referência à fiança. Falta de indicação da condição de fiador e de sua responsabilidade. Afastamento da responsabilidade do
fiador. Sucumbência fixada em favor do fiador. Sentença reformada.
Recurso provido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 02/04/2014
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0110739-27.2006.8.26.0003
Relator: Soares Levada
Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de procedência com condenação solidária dos locatários e seus fiadores para pagamento
do débito. Fiança. Locação residencial celebrada com previsão de prorrogação
mediante a manifestação do locador. Cláusula prevendo a forma pela qual se
poderia celebrar nova avença. Relação locativa que continuou depois do encerramento do contrato, mas sem demonstração de que as partes tenham ajustado
novo contrato escrito. Extinção da obrigação acessória, de fiança, a partir do
atingimento do prazo determinado. Continuidade da locação que prosseguiu
sem garantia locatícia dada a impossibilidade de existência de fiança verbal e
da interpretação extensiva do contrato acessório respectivo. Ilegitimidade dos
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fiadores reconhecida. Extinção do processo em relação a eles, sem resolução
do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC. Apelo dos fiadores provido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 24/03/2014
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0014132-97.2008.8.26.0320
Relator: Penna Machado
Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. Exoneração de Fiança. Locação de Imóvel Residencial. Contrato prorrogado por prazo indeterminado.
Notificação extrajudicial de exoneração de fiança encaminhada à Imobiliária
Administradora do Imóvel posterior ao termo do Contrato e anterior ao período de inadimplência do Locatário. Recebimento incontroverso pela Mandatária. Exoneração da fiança caracterizada. Inteligência do artigo 835 do
Código Civil. Responsabilidade do fiador que subsiste até 60 (sessenta) dias
após o recebimento da Notificação. Ilegitimidade passiva do fiador configurada na hipótese. Sentença Mantida. Ratificação da sentença, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/03/2014
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0130244-67.2007.8.26.0100
Relator: Kioitsi Chicuta
Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Locação. Imóvel. Penhora. Embargos de terceiro. Ação julgada procedente. Não fluência do prazo a que se refere o art. 1.048 do CPC. Tempestivida-
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de da ação. Alegação de ofensa ao artigo 1.051 do CPC. Não ocorrência. Exegese que comporta juízo de valor. Fiança. Fiador que, no contrato de locação, se
qualifica como casado. Falta de adesão da mulher. Pormenor que torna nula a
garantia. Súmula 332 do STJ. Recurso desprovido. Nos termos do art. 1.048 do
CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos no processo de execução “até
cinco dias depois da arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes
da assinatura da respectiva carta”. Bem por isso, ocorrendo tão só a penhora do
imóvel pertencente ao casal, é possível o ajuizamento dos embargos de terceiro.
Não se vislumbra ofensa ao art. 1.051 do CPC na medida em que a exigência de
caução comporta juízo de valor, ou seja, a embargante é beneficiária da justiça
gratuita e o desembolso de caução comprometeria seu próprio sustento, motivo pelo qual o Tribunal determinou o processamento dos embargos de terceiro
com concessão de liminar. A fiança prestada pelo marido, sem anuência da
mulher, é nula de pleno direito e o contrato por ele firmado com tal defeito
não gera qualquer garantia pessoal em favor do credor, como, aliás, consta da
Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/02/2014
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0380122-64.2008.8.26.0577
Relator: Alexandre Bucci
Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. FIANÇA. MORTE DO AFIANÇADO.
INEXISTÊNCIA DE DEVER LEGAL DE COMUNICAÇÃO POR PARTE
DOS FIADORES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL INDICANDO RESPONSABILIDADE APÓS A MORTE DO AFIANÇADO. DÉBITO POSTERIOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA. RECONHECIMENTO. A
MORTE DO AFIANÇADO EXONERA O FIADOR DA GARANTIA DE
SATISFAZER O LOCADOR DAS OBRIGAÇÕES LOCATIVAS APÓS ESTE
EVENTO, PORQUE A FIANÇA É PRESTADA INTUITU PERSONAE, NÃO
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SENDO PERMITIDA SUA CONTINUAÇÃO QUANDO AUSENTE AJUSTE ORIGINÁRIO E EXPRESSO DA PERMANÊNCIA DESTA GARANTIA.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELO LOCADOR EM RAZÃO DE SUA
DERROTA PROCESSUAL PERANTE OS CORRÉUS FIADORES. PRETENDIDO RATEAMENTO DOS HONORÁRIOS COM A CORRÉ OCUPANTE
DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA DESCABIDO E SEM AMPARO LEGAL.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS QUE, ENTRETANTO, DEVE SER
PAUTADO NA EQUIDADE, NOS TERMOS DO ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, A NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, O TRABALHO
REALIZADO E O TEMPO EXIGIDO, NÃO FICANDO O JUIZ ADSTRITO
AOS LIMITES PERCENTUAIS INDICADOS NO ART. 20, §3º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM MONTANTE DE
R$ 2.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VALOR QUE REMUNERA ADEQUADAMENTE O TRABALHO DO NOBRE PATRONO DOS FIADORES, SEM
CONFIGURAR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/02/2014

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Apelação Cível
Nº 70056941602
Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO
CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. EXONERAÇÃO. INOCOR-
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RÊNCIA. Na espécie, não houve aditamento do contrato de locação, mas
sim prorrogação automática por prazo indeterminado. Ademais, referida
prorrogação do contrato de locação não tem o condão de, por si só, exonerar o fiador. Entendimento pacificado no âmbito do STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A CONTAR DO VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, CONFORME CONTRATADO. PRIMEIRO APELO PROVIDO
E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70056941602,
Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 04/12/2013).Data de Julgamento:
04/12/2013.Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/12/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 70055099428
Relator: Ana Beatriz Iser
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO AFASTADA. De acordo com o disposto no artigo 191 do Código de Processo Civil, em se tratando de litisconsortes com procuradores distintos, caso dos
autos, os prazos para contestar, recorrer e se manifestar nos autos, “serlhe-ão contados em dobro”. REVELIA INEXISTENTE. Não há falar em
revelia da empresa Terra e Azevedo Ltda., haja vista que os demandados
Cláudio, Carolina e Stela contestaram o feito justamente na condição de
representantes legais da pessoa jurídica. SENTENÇA “EXTRA PETITA”
AFASTADA. A constatação pelo Juízo acerca de uma suposta extinção dos
contratos de locação, bem como da existência de uma nova locação verbal com o comprador do ponto comercial, materializaram-se unicamente
como fundamentos para a improcedência dos pedidos iniciais, não havendo falar em decisão fora dos pedidos veiculados com a inicial. MÉRITO.
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RESPONSABILIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DOS CONTRATOS
DE LOCAÇÃO. LOCATÁRIA. Para que fosse possível eximir a locatária
dos débitos e infrações ocorridos após a assinatura do contrato de venda
do ponto comercial, necessária a presença de prova documental evidenciando a ciência e concordância expressas da locadora, no que diz respeito
à transferência das obrigações decorrentes da locação, circunstância que,
definitivamente, não ocorreu. LOCATIVOS EM ATRASO E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ADIMPLEMENTO. A inexistência de qualquer documento comprovando o adimplemento dos locativos mensais no período indicado na inicial,
tampouco as quantias vinculadas ao IPTU, DMAE e demais taxas, impositiva a condenação dos demandados. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DESNECESSIDADE. Não obstante o fato de que o cálculo apresentado restringir-se aos locativos e IPTU em atraso, presente nos autos pedido certo
no que se refere aos custos para regularização do imóvel, incluído o “quantum” devido ao engenheiro contratado, sendo que os valores atrelados às
multas administrativas deverão ser comprovados, mediante documentos,
na fase de cumprimento da sentença. VALORES DECORRENTES DOS
REPAROS NO IMÓVEL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA LOCATÁRIA E FIADORES ACERCA DO DIA E HORA DA
VISTORIA FINAL. INEXISTÊNCIA DE VISTORIA FINAL. A ausência de
vistoria final com prévia intimação do locatário e fiadores inviabiliza a responsabilização dos réus pelas despesas relativas à recuperação do imóvel,
após sua desocupação. VALORES PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS.
CABIMENTO. Evidenciada a origem das irregularidades (construção irregular - “anexo”), cabe aos requeridos arcarem com os custos decorrentes do
processo administrativo de regularização do imóvel locado. INFRAÇÕES
ADMINISTRATIVAS. Demonstrado nos autos que as irregularidades
foram praticadas pela locatária e pelo adquirente do ponto comercial, a
responsabilidade pelas infrações recai sobre as partes requeridas, inclusive no que toca aos honorários do engenheiro contratado. FIADORA. SUCESSÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. DESCABIMENTO. Nos termos do artigo 39, da
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Lei nº. 8.245/1991, o fiador de obrigação oriunda de contrato de locação
responde, salvo disposição contratual em sentido contrário, até a entrega das chaves, ainda que prorrogado o contrato por prazo indeterminado.
Desnecessidade de anuência, por não se tratar de aditamento contratual,
mas prorrogação automática, por prazo ilimitado. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ NÃO EVIDENCIADA. Inexistência de dolo processual no agir da parte
recorrida capaz de ensejar a aplicação da penalidade por litigância de máfé prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil. RECURSO ADESIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. Considerando o resultado do
julgamento do apelo da parte autora, não houve a extinção do contrato de
locação, e, com isso, não há falar em prescrição extintiva, com base nesse
argumento. Outrossim, aplicável a prescrição trienal prevista no artigo 206,
§ 3o, inciso I, do CC, por se tratar de pretensão de cobrança de locativos,
encargos e valores decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais. Considerando o período da inadimplência dos valores, por parte
do inquilino (agosto de 2003 - vencimento no dia 31.08.2003), bem como
o ajuizamento da ação ora objeto de análise (30.08.2006), não há falar em
prescrição. SUCUMBÊNCIA REDEFINIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 14/08/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 70053426920
Relator: Catarina Rita Krieger Martins
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADORA.
LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. Vigendo a locação por prazo
determinado, a notificação extrajudicial não exonera a fiadora da garantia
prestada. Art. 835 do CC, que se aplica somente à locação por prazo indeterminado. Precedentes. DESVIO DA FINALIDADE E SUBLOCAÇÃO.
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O desvio da finalidade residencial do imóvel, para fins comerciais, e a sublocação - esta não demonstrada nos autos -, não implicam na exoneração
automática da fiança, se realizadas sem o consentimento e conhecimento
do locador. Precedente do STJ. Novação do contrato de locação não caracterizada. Responsabilidade da fiadora pelos locativos e encargos, que
permanece até a rescisão da locação. DÉBITOS DOS LOCATIVOS E ENCARGOS. O cálculo do débito exequendo deve discriminar as parcelas dos
locativos e encargos inadimplidos, mês a mês, incidindo correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de
cada parcela. Incidência de multa moratória, sobre o débito, ante a previsão
contratual. Excluídos do cálculo os honorários advocatícios previstos no
contrato, cuja fixação é do julgador, e não dos contratantes, na forma do
art. 20, “caput”, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/06/2013
nnnnnn

Agravo de Instrumento
Nº 70048880686
Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. IMPENHORABILIDADE BEM DO FIADOR. Fiança pelo sócio. O fato de o fiador ser sócio da pessoa jurídica que figura no
contrato como locatária não configura a confusão entre devedor e fiador,
como pretendem os agravantes. Impenhorabilidade do bem do fiador. Em
relação à alegada impenhorabilidade do bem imóvel dos fiadores, igualmente não prospera. Isso porque a atual lei do inquilinato teve por bem
restringir o alcance da impenhorabilidade dos bens patrimoniais residenciais, insculpidos na lei n. 8.009/90, autorizando a constrição judicial do
bem de família dado em garantia em razão de obrigação derivada de fiança.
Excesso de Penhora. A análise da questão foi postergada para um segundo
momento, pelo julgador singular, o que inviabiliza a apreciação por esta
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corte sob pena de supressão de instância. NEGADO SEGUIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(Agravo de Instrumento Nº 70048880686, Décima Sexta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em
12/06/2012). Data de Julgamento: 12/06/2012.Publicação: Diário da Justiça
do dia 18/06/2012.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/06/2012
nnnnnn

Agravo de Instrumento
Nº 70040212615
Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha
Órgão Julgador: 16ª Câmara Cível
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL,
INDEPENDENTE DA VENDA DO BEM NO TRANSCORRER DA RELAÇÃO NEGOCIAL. A responsabilidade do fiador somente se extingue
com a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves ao locador, nas
condições do contrato. O fiador não pode se eximir perante o locador da
obrigação contratual de pagar os aluguéis vencidos e impagos pelo locatário, ainda que no transcorrer da relação contratual tenha ocorrido a venda
do imóvel a terceiro. Permanência do vínculo jurídico existente entre as
partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70040212615, Décima
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos
Santos Caminha, Julgado em 04/01/2011).Data de Julgamento: 04/01/2011.
Publicação: Diário da Justiça do dia 17/01/2011.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/01/2011
nnnnnn
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Apelação Cível
Nº 70037388212
Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. OCUPAÇÃO CLANDESTINA DO IMÓVEL.
EFEITOS. A OCUPAÇÃO CLANDESTINA DO IMÓVEL NÃO IMPORTA NA DESOBRIGAÇÃO DO INQUILINO E DOS FIADORES PELOS
DEVERES CONTRATUALMENTE ASSUMIDOS. O VÍNCULO JURÍDICO EXISTE APENAS ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. INEXISTE
LIAME JURÍDICO ENTRE O TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL E
O LOCADOR. PERMANECE, PORTANTO, ÍNTEGRA E INCÓLUME
A RELAÇÃO LOCATÍCIA ESTABELECIDA ENTRE O LOCADOR E
O LOCATÁRIO, SUBSISTINDO, POR ISSO, TODAS AS OBRIGAÇÕES
ENTRE ELES ASSUMIDAS, INCLUSIVE COM RELAÇÃO AOS FIADORES DA LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. INOCORRÊNCIA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.. (Apelação Cível Nº 70037388212,
Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio
Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 20/10/2010). Data de Julgamento:
20/10/2010. Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2010.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/10/2010
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Recurso Especial
Nº 998.359/RS
Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima
Órgão Julgador: 5ª Turma
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS. AÇÃO DE
COBRANÇA AJUIZADA CONTRA A FIADORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM A MULTA MORATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO-FIANÇA. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA.
ADIANTAMENTO PELA LOCADORA. RESTITUIÇÃO PELA FIADORA. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/
STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para abertura da via especial, requer-se o prequestionamento, ainda que
implícito, da matéria infraconstitucional. Hipótese em que o Tribunal de
origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos arts. 1.421 do Código
Civil e 292, 300 e 348 do CPC, restando ausente seu necessário prequestionamento; Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
2. Embora as multas moratórias e compensatórias possam ser cumuladas
quando seus respectivos fatos geradores forem diversos, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que o despejo da locatária-afiançada decorreu
justamente de seu inadimplemento, de sorte que a imposição da multa
compensatória importaria em verdadeiro “bis in idem”.
Precedente do STJ.
3. O locador que paga o prêmio do seguro-fiança contratado pelo
locatário, em face da inadimplência deste último, não tem o direito
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de cobrá-lo do fiador, uma vez que a dívida com aluguéis e encargos
da locação não se confunde com o prêmio do seguro, tratando-se de
obrigações distintas: a primeira em favor do locador e a segunda em
favor da seguradora.
4. “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ).
5. Recurso especial conhecido e improvido.
Íntegra do Acórdão
nnnnnn

Recurso Especial
Nº 264.558/SP
Relator: Min. Gilson Dipp
Órgão Julgador: 5ª Turma
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA. ART.37, III, DA LEI 8.245/91. EXECUÇÃO DE DÉBITOS
LOCATIVOS.POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. ESPÉCIE DO
GÊNERO CAUÇÃO. ART. 585, III, DO CÓDIGO PROCESSUAL. CONCOMITÂNCIA. INCIDÊNCIA. ART. 585, IV, DO CPC. DECORRÊNCIA. NATUREZA ACESSÓRIA AO CONTRATO LOCATIVO.
APLICAÇÃO. EXEGESE SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I - Consoante a regra inscrita no art. 585, III, do Código de Processo Civil, o contrato de seguro de fiança locatícia, previsto no art. 37, III, da
Lei 8.245/91, é instituto jurídico albergado no gênero caução, legitimando, portanto, a utilização de ação executiva, contra a empresa seguradora,
para o adimplemento dos créditos locativos.
II - É cabível a execução de créditos de aluguel - com fundamento no inciso IV, art. 585, do CPC -, mediante a apresentação de apólice de seguro de
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fiança locatícia e do contrato de locação a que se vincula, por tratar-se tal
seguro de uma das três modalidades de garantia prevista no art. 37, III, da
lei inquilinária, sendo figura jurídica que existe, tão-somente, em razão do
pacto locativo, sendo a este, visceralmente, integrado de modo acessório.
III - A aplicação da exegese sistemático-teleológica recomenda a adoção da
regra geral inscrita no art. 585, IV, do CPC, que autoriza a cobrança executiva dos créditos decorrentes de aluguéis, desimportando, na espécie, se os
valores exigidos estejam representados em instrumento jurídico acessório
ao contrato de locação.
IV - Recurso especial desprovido.
Íntegra do Acórdão
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Apelação Cível
Nº 0036662-72.2011.8.19.0001
Relator: DES. Marcos Alcino A Torres
Órgão Julgador: 27ª Câmara Cível Consumidor
Ementa: Apelação. Seguro-fiança. Entrega das chaves antes do término
do prazo contratual. Pretensão da afiançada de obter declaração de inexigibilidade dos cheques firmados para pagamento do seguro-fiança. Improcedência. Incidência de multa prevista para hipótese de desocupação
prematura do imóvel. Ausência de prova da rescisão amigável da locação,
ou da exoneração da multa prevista no instrumento contratual. Somente
se rescindido de comum acordo o contrato, sem subsistência de quaisquer
dívidas do afiançado perante o locador, é que se poderia aventar a redução
equitativa do preço ajustado no contrato de seguro-fiança (arts. 413 do Código Civil e 51, II, IV e § 1º, III, do CDC). Desprovimento.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 13/11/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0257342-31.2010.8.19.0001
Relator: Des. Jacqueline Montenegro
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MORA NÃO CONFIGURADA
EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO SEGURO FIANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS PAGOS PONTUALMENTE.
AUTORA/LOCADORA QUE DEVERIA, SE FOSSE O CASO, EXIGIR
A SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA
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EXIGÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. EXTINÇÃO DA LOCAÇÃO,
COM A ENTREGA DAS CHAVES NO CURSO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/11/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0007891-44.2008.8.19.0210
Relator: DES. MÁRIO ASSIS GONCALVES
Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível
Ementa: Ação de despejo. Falta de pagamento. Cobrança de aluguéis e encargos. Seguro de fiança locatícia. Legitimidade. Ação de despejo por falta
de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, proposta
em face de locatária e de seguradora (arts. 9º, inciso III, e 62, inciso II, da
Lei nº 8.245/1991). Contrato de locação residencial (fls. 12/15). Responsabilidade solidária da fiadora/seguradora. Em razão de o seguro-fiança
locatício (art. 37 da Lei nº 8.245/1991) ser acessório ao contrato de locação,
aplica-se a lei do inquilinato, e não a legislação pertinente aos contratos de
seguro, em geral. Verificado o inadimplemento do contrato principal no
decurso da locação, encerrada, no caso, com a imissão de posse do locador
no imóvel locado após ser o mesmo desocupado pela locatária, no curso da
ação de despejo (fl. 71), deve a seguradora arcar com a totalidade do débito,
de R$ 7.888,69, em 30/01/2008 (planilha de fl. 11), porquanto é devedora
equiparada à locatária, sendo inócuas as alegações trazidas, no sentido de
afastar tal responsabilidade, até mesmo porque se beneficiou com o contrato de fiança locatícia, quando do recebimento do prêmio (fl. 57), não
podendo escusar-se, depois, da responsabilidade. Presente o interesse de
agir da parte autora ao ajuizar a demanda, tendo em vista o descumprimento das cláusulas contratuais pela locatária, o que veio a culminar com
o pedido de despejo e a cobrança de locativos em atraso, assim como a
legitimidade da seguradora-ré para figurar no polo passivo da demanda,
vez que garantidora pelos encargos decorrentes do contrato de fiança aven-
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çado (fls. 15) e proposta de fiança (fls. 20/21 e 64/65), correta a sentença.
Ré, apelante, que não observou a regra do art. 333, inciso II, do CPC, eis
que lhe competia comprovar a existência de fato que desconstituísse o direito do autor, o que, no caso, não ocorreu. A locatária restou citada por
edital e esteve representada por curador especial, e a fiadora, segunda ré,
não comprovou ter notificado o autor quanto à alegada recusa da referida
proposta, pelo que deve indenizar a parte autora. Ademais, vale destacar
que foi remetido pelo autor à seguradora ré o aviso de sinistro de fiança locatícia, no qual foi feita a devida referência à apólice (que teria o nº 53362),
conforme fl. 66. Conquanto a comprovação do seguro se faça mediante a
exibição da apólice ou do bilhete do seguro, ou ainda do pagamento do
respectivo prêmio, à luz do teor do art. 758 do Código Civil, este no caso
se comprovou, conforme o exposto, mas, a ausência da apólice usada como
argumento pela ré acaba por fulminar a sua pretensão quanto à dedução
da franquia de 20% (vinte por cento). Com relação, ainda, à alegada omissão da sentença quanto à sub-rogação da seguradora, esta não ocorreu, na
medida em que apenas se (e quando) houver o pagamento ao locador, ela
se sub-rogará nos direitos do credor originário, de modo a legitimar-se a
cobrança judicial do crédito, nos termos do “caput” do art. 786 do Código
Civil. Precedentes deste TJERJ. Recurso a que se nega seguimento.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 09/07/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0284607-42.2009.8.19.0001
Relator: Des. Gilberto Guarino
Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, VIGENDO POR
PRAZO DETERMINADO DE 60 (SESSENTA) MESES. INADIMPLÊNCIA
DA LOCATÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, EM CÚMULO SUCES-
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SIVO COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS
VENCIDOS DESDE FEVEREIRO DE 2009. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS DEMANDADAS AO PAGAMENTO
DO DEVIDO ATÉ 06/5/2010, DATA DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS
CHAVES. LIMITAÇÃO, CONTUDO, DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA, ÚNICA APELANTE, ATÉ 01/12/2009, QUANDO FINDOU
A VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO. IRRESIGNAÇÃO, TÃO SOMENTE, DA SEGURADORA. MODALIDADE DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
QUE SE DISTINGUE DA FIANÇA CIVIL. CARACTERÍSITCA GERAIS
ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CNSP N.º 202/2008. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS QUE ESTIPULAM AS OBRIGAÇÕES DO SEGURADO.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. SINISTRO QUE SE CARACTERIZA PELAS HIPÓTESES DE DECRETAÇÃO DO DESPEJO, ABANDONO DO IMÓVEL OU ENTREGA AMIGÁVEL DAS CHAVES. PERDA DO
DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE NÃO OCORRE, HAJA
VISTA A HIPÓTESE DISTINTA DE INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 771 DO CÓDIGO CIVIL. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES QUE,
CONTUDO, TEM CONSEQUÊNCIAS, PRÉVIA E BILATERALMENTE,
PREVISTAS NA AVENÇA. AÇÃO SOMENTE AJUIZADA EM OUTUBRO
DE 2009. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DE QUANTIA EQUIVALENTE
EM MOEDA CORRENTE A 20% (VINTE POR CENTO) DOS PREJUÍZOS. ENCARGOS RELATIVOS À MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA,
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.º 8.245/91.
OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. ENUNCIADO N.º 65 DO AVISO TJRJ N.º 100/2011.
ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO A QUE, DE
PLANO, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA QUE SEJA OBSERVADA A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DA SEGURADA, ORA 1ª
APELADA, NA QUANTIA EQUIVALENTE EM MOEDA NACIONAL A
20% (VINTE POR CENTO) DOS PREJUÍZOS, DURANTE O PERÍODO DE
FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2009.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 09/08/2013
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Apelação Cível
Nº 0376787-09.2011.8.19.0001
Relator: Des. Carlos Santos de Oliveira
Órgão Julgador: 22ª Câmara Cível
EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO DE SEGURO FIANÇA LOCATÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA DIANTE DO TÉRMINO DO
CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EXCESSIVAMENTE. REDUÇÃO. 1Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do
imóvel. Alterações do contrato social que não retiram a legitimidade da
pessoa jurídica. 2- Renovação do seguro fiança locatício que se mostra
ilegal no caso, diante do término do contrato de locação. Conduta ilícita da imobiliária que se negou a excluir a parcela do seguro nos boletos
de cobrança de alugueres dos últimos meses do contrato. Seguradora
que negativou indevidamente o nome da autora. Responsabilidade solidária. Sentença que autorizou a autora a depositar o valor dos alugueres
devidos em juízo, o que já foi providenciado. 3- Danos morais configurados. Negativação indevida. Verba compensatória arbitrada adequadamente. Redução dos honorários de sucumbência para adequação do
disposto no art. 20, § 3º, caput, do Código de Processo Civil. - DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO.
Decisão Monocrática - Data de Julgamento: 28/05/2013
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível
Nº 0039848-39.2009.8.26.0564
Relator: João Pazine Neto
Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado
Ementa: Anulação de ato jurídico por vício redibitório. Contrato particular
de compra e venda de ponto comercial com reserva de domínio. Vício redibitório não caracterizado. Ação de despejo em curso que não foi acolhida,
pois quitado o débito pelos locatários. Apelante que tinha ciência de que o
imóvel em que estava instalado o ponto comercial era locado, e assumiu a
obrigação pela renovação do contrato, não efetivada porque não apresentou o seguro-fiança exigido pelo locador. Prova produzida que favorece os
Réus. Sentença de improcedência mantida. Recurso não conhecido na parte que a Apelante introduz matéria nova, não deduzida em primeiro grau,
e não provido na parte conhecida.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 10/09/2013
nnnnnn

Apelação Cível
Nº 0007539-45.2010.8.26.0526
Relator: Mendes Gomes
Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. SEGURO-FIANÇA. RENOVAÇÃO ANUAL OBRIGATÓRIA,
DURANTE A VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO, POR FORÇA DE DISPOSIÇÃO INSERIDA NO CONTRATO LOCATÍCIO, COM A QUAL ANUIU
A LOCATÁRIA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DA INQUILI-
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NA DE PAGAR OS ALUGUÉIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA,
QUE PAGOU A DÍVIDA, NOS DIREITOS DO LOCADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO
DA AUTORA IMPROVIDO.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 20/05/2013
nnnnnn

Agravo de Instrumento
Nº 0041250-96.2012.8.26.0000
Relator: Gilberto Leme
Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Apelação recebida somente no efeito
devolutivo. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do art 520, inciso V, do CPC1. Excepcionalidade não vislumbrada, uma vez que a impenhorabilidade do alegado bem de família
é inoponível em processo movido por obrigação decorrente de fiança
concedida em contrato de locação. Exegese do art 3.º, inciso VII, da Lei
n.º 8.009/90. Recurso desprovido.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 15/05/2012
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Apelação Cível
Nº 70055252001
Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos
Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E ENTREGA
DAS CHAVES NO CURSO DO FEITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS NO IMÓVEL LOCADO QUE TERIAM
INVIABILIZADO A LOCAÇÃO. CESSAÇÃO NO PAGAMENTO DOS
LOCATIVOS PELA LOCATÁRIA. SEGURO FIANÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELA AUTORA. CORREÇÃO PELO
IGP-M. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONFESSO. A FALTA
DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS NÃO ENCONTRA
RESPALDO LEGAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA,
PREVISTA PARA O ATRASO NO ADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS PELO INQUILINO E, AO MESMO TEMPO, DA MULTA PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE INFRAÇÃO CONTRATUAL, POR POSSUÍREM FUNDAMENTOS DISTINTOS. DESPESAS COM PINTURA
NO IMÓVEL LOCADO. CONSTITUI DEVER DO LOCATÁRIO DEVOLVER O IMÓVEL LOCADO NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE
O RECEBEU NO INÍCIO DO CONTRATO. SÃO DEVIDAS AS DESPESAS REFERENTES AOS REPAROS ORDINÁRIOS DO BEM, ENSEJADOS PELO SEU USO NORMAL E PELO DECURSO DO TEMPO.
ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 28/08/2013
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