
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS 

  
Os signatários do presente instrumento de contrato, de um lado .....................................,  natural de 

..................... residente e domiciliado .......................portador da carteira de identificação 

nº........................................................., expedida pelo....................................., com inscrição no CPF 

sob o nº.........................................................; doravante denominado LOCADOR, e, de outro lado 

.............................................................,  natural de ...................., residente e domiciliado 

..................................portador da carteira de identificação nº..............., expedida 

pelo....................................., com inscrição no CPF sob o nº..........................; doravante denominado 

LOCATÁRIO, têm por justo e contratado a locação do imóvel situado na ............., dentro das 

seguintes cláusulas ora estabelecidas: 

  
CLÁUSULA 1ª - O prazo da locação é de 36 (trinta e seis meses), tendo por termo inicial o dia 11 de 

novembro de 2012, podendo, contudo, ser resilido unilateralmente por qualquer das partes, inclusive 

pelo Locador, mediante prévia notificação, realizada com antecedência mínima de 30 dias; 

 

Resposta ->  

 

Nesta clausula 1ª podemos mencionar conforme o art. 46 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 

de 18 de outubro de 1991 e art. 573 do Código Civil Brasileiro que, a locação por prazo estipulado não 

obsta mesmo que tenha sido devidamente comunicado de sua desocupação, pelo fato dela ser um 

contrato de locação residencial por prazo determinado. 

 

  

CLÁUSULA 2ª - O aluguel mensal corresponderá a R$ 1.000,00, reajustável conforme critério 

posteriormente definido pelo locador; 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 2ª, as “locações residenciais serão observadas os critérios de reajustes previstos na 

legislação específica”, como se observa no parágrafo único, do art. 17 da Lei do Inquilinato – Lei 

8.245/91, sendo a clausulas de reajuste será considerada como nula de pleno direito não surtindo 

qualquer efeito as cláusula de correção monetária cuja periodicidade seja inferior a um ano, de acordo 

com o § 1º, do art. 28 da Lei Nº 9.069, de 29 de Junho de 1995. Entretanto, este reajuste de contrato de 

aluguel deve atentar conforme o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) e na sua ausência 

de uma estipulação do valor de reajuste entre locador e locatário na cobrança de aluguel mensal, o 

negócio jurídico será baseado “conforme a boa-fé e o uso do lugar de sua celebração” (art. 113 do 

Código Civil Brasileiro).     

   

 

CLÁUSULA 3ª  - O LOCATÁRIO se compromete a pagar o aluguel até o dia 10 do mês seguinte ao 

mês vencido, ficando sujeito ao pagamento de juros de mora indicados pelo Locador no ato da 

cobrança, se não efetuado o pagamento na data aprazada nesta cláusula; 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 3ª, Se o locatário pague no prazo determinado do dia 10 de cada mês não gerar 

nenhuma causa negativa de juros, mas caso o mesmo deixe de pagar, “as multas de mora decorrentes 

do inadimplemento de obrigações em seu termo não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do 

valor da prestação” (§ 1º, do art. 52, do Código de Defesa do Consumidor) e “se a lei não dispuser de 

modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”, conforme 

baseado no § 1º, do art. 162 do Código Tributário Nacional e ainda verificado de acordo com o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Neste caso, ainda podemos destacar o art. 406 do Código 

Civil Brasileiro, quando descreve que “os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem 

sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei serão fixados segundo a taxa que 

estiver em vigor para a mora do pagamento”. 

Portanto, conforme art. 6º da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991, “o 

locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, 



com antecedência mínima de trinta dias”, sendo que na sua “ausência do aviso, o locador poderá exigir 

quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição”, conforme 

menciona o parágrafo único da mesma Lei. 

 

  

CLÁUSULA 4ª  - O LOCATÁRIO se compromete a solicitar a transferência de todos serviços 

essenciais para seu nome ou requisitar a instalação, caso não se encontre, junto à empresas 

fornecedoras, devendo suportar todas as despesas decorrentes da locação, quais sejam, consumo de 

água, luz, telefone, gás, bem como aquelas despesas consideradas ordinárias de condomínio, 

constituem obrigação do LOCATÁRIO, sendo obrigatoriamente saldadas nos prazos respectivos, sob 

pena dos acréscimos respectivos; 

 

Resposta ->  

 

Nesta situação da cláusula 4ª, de acordo com o inciso VIII, do art. 23 da Lei do Inquilinato – 

Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991, as despesas referentes à conta de “telefone e de consumo de 

força, luz e gás, água e esgoto”, constituem obrigação do locatário arcar e saldar com os pagamentos 

nos devidos prazos respectivos. 

 

 

CLÁUSULA 5ª - O LOCATÁRIO se obriga a pagar o imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana – IPTU e as taxas municipais incidentes sobre o imóvel; 

 

Resposta ->  

 

Nesta situação da cláusula 5ª, o locatário é que seria responsável por “pagar as taxas de 

administração imobiliária”; também, por “pagar despesas com os impostos e as taxa, e ainda o prêmio 

de seguro complementar contra fogo, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel [...]”; e por 

“pagar as despesas extraordinárias de condomínio”, conforme os incisos VII, VIII e X, do art. 23 da 

Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991. 

 

  

CLÁUSULA 6ª - O LOCATÁRIO se compromete a conservar o imóvel em boas condições de 

higiene e conservação, zelando pelas instalações hidráulicas e elétricas, enquanto perdurar a locação, 

inclusive as deteriorações decorrentes do uso normal, restituindo o imóvel no estado em que o 

recebeu; 

 

Resposta ->  

 

Nesta situação da cláusula 6ª, os incisos I e IV, do art. 569 do Código Civil Brasileiro, 

menciona que cabe ao locatário tratar a coisa alugada como se sua fosse e ainda ao “restituir a coisa, 

finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular”; também 

podendo ser encontrar essa mesma descrição do inciso IV, do art. 559, do Código Civil Brasileiro, no 

inciso III, do art. 23 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991, buscando atentar 

para o fato que cabe ao locatário “realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou 

nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos”, 

conforme o inciso V, do mesmo da Lei do Inquilinato. 

 

 

CLÁUSULA 7ª - O LOCATÁRIO se obriga a permitir que o LOCADOR vistorie o imóvel, sempre 

que este o entenda necessário, independentemente de prévia comunicação; 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 7ª, podemos observar contida no inciso IX, do art. 23 da Lei do Inquilinato – Lei 

8.245/91 de 18 de outubro de 1991, quando descrevem os deveres do locador e do locatário, 

considerando a íntima relação existente entre os direitos de um e os deveres do outro, que cumpre 

fazer uma análise dos referidos dispositivos legais; cujo preceitua, com efeito, o inciso IX, do art. 23 



da mesma Lei, ao mencionar que cabe “permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu 

mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e 

examinado por terceiros, na hipótese prevista no art. 27”, sendo uma obrigação legal do locatário 

permitir que o locador ou sem mandatário faça vistoria periódica no imóvel e, ainda, permitir que o 

imóvel seja visitado por terceiros quando estiver à venda. 

 

   

CLÁUSULA 8ª - O LOCATÁRIO se obriga a comunicar ao LOCADOR sua intenção de promover, 

no imóvel, modificações e benfeitorias, as quais, se aprovadas, passarão a integrar, de pleno direito, o 

imóvel, sem direito a qualquer ressarcimento; 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 8ª, devemos atentar para a súmula 335, editada pelo STJ, que descreve o seguinte 

em sua redação que: “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das 

benfeitorias e ao direito de retenção”, destacando para o fato antes dessa sumula ser editada o locatário 

podia se valer do artigo 35 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991 frisava que: 

“salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo 

locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão 

indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”. 

  

 

CLÁUSULA 9ª - O LOCATÁRIO se obriga a fazer, às suas expensas, as reparações para ingresso e 

permanência no imóvel, assim como de eventuais danos que vier causar ao imóvel ou que decorram de 

caso fortuito ou força maior; 

 

Resposta ->  

 

Nesta cláusula 9ª, é considerada aberrante, podendo ser justificada conforme os incisos I e IV, 

do art 569 do Código Civil Brasileiro; e ainda segundo o inciso I, do art. 22 e o inciso III, do art. 23 da 

Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991 que descrevem os deveres do locador e do 

locatário, considerando a íntima relação existente entre os direitos de um e os deveres do outro, 

cumpre fazer uma análise dos referidos dispositivos legais, sendo preceituado, com efeito, no inciso I, 

do Art.22 da Lei do Inquilinato diz que ao “entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir 

ao uso a que se destina”, ou seja, isto quer dizer que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel 

em boas condições de uso, possuindo condições mínimas para que o locatário não tenha problemas em 

usar aquele bem; Enquanto, que o art.23, III dessa mesma lei frisa que ao “restituir o imóvel, finda a 

locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”, ou seja, 

nesse aspecto o legislador preocupou-se em excluir de a afirmação as deteriorações do uso normal, isto 

porque, é óbvio que qualquer bem ao ser usado sofre um pouco de deterioração, por melhor que seja 

cuidado. O que não pode é ser devolvido ao locador o imóvel em péssimas condições de uso quando o 

locatário o recebeu em ótimas condições. Deve ser mantido o status quo da coisa, sendo muito comum 

nos contratos de locação uma cláusula que estipula que o locatário ao término do prazo de locação, 

deva pintar o imóvel. Entretanto, vale destacar que, os tribunais, compreendem que esta cláusula só 

possui validade se o locador tiver pintado o imóvel antes de entregá-lo em locação. 

  

 

CLÁUSULA 10ª - O LOCATÁRIO se obriga a servir-se do imóvel única e exclusivamente para fins 

residenciais, constituindo infração contratual, passível de rescisão do presente contrato, a violação 

desta cláusula;  

  

Resposta ->  

 

Na cláusula 10ª, é verificada de acordo com o art. 570 do Código Civil Brasileiro quando 

menciona: “Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se 

ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e 

danos”, pois, o locatário deve ainda tratar a coisa “com o mesmo cuidado como se sua fosse”, como 

constatamos na segunda parte do inciso I, do art. 569 do Código Civil Brasileiro; que também, pode 



ser encontrado esse mesmo argumento do inciso I, do art. 569 do Código Civil Brasileiro, descrito no 

Inciso II, do art. 23 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991. 

 

 

CLÁUSULA 11ª - O LOCATÁRIO se obriga a comunicar, previamente, ao LOCADOR, sua intenção 

de sublocar o imóvel, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado com este fim sem o 

consentimento prévio e por escrito do LOCADOR. 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 11ª, de acordo como descreve o art. 13 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 

de outubro de 1991, o locatário estará dependente do “consentimento prévio e escrito do locador” 

quando for para a cessão da locação, da sublocação e do empréstimo do imóvel, seja ela total ou 

parcialmente; pois, se ela é “rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as 

sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador”, segundo 

notamos no art. 15, da mesma lei acima. 

 

  

CLÁUSULA 12ª - O LOCADOR se compromete a garantir, ao LOCATÁRIO, o uso pacífico do 

prédio locado durante o tempo do contrato; 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 12ª, é argumentada segundo o inciso II, do art. 566 do Código Civil Brasileiro por 

“garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacifico da coisa”; também, sendo destacado no 

inciso II, do art. 22 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991, quando menciona 

que o locador é obrigado a: “garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado”. 

 

  

CLÁUSULA 13ª - O LOCADOR se compromete a conservar, durante a vigência do contrato, a forma 

e o destino do prédio ora locado; 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 13ª, de acordo com o art. 569 do Código Civil Brasileiro, o responsável por 

conservar a coisa durante o vigência do contrato é o locatário o obrigado: “a servir-se da coisa alugada 

para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como 

tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse”, pois, “servir-se do imóvel para o uso 

convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo 

tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu”, como se pode perceber no inciso II, do art. 23 da 

Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991.  

Portanto, se entende que o locatário deve tratar a coisa como o mesmo cuidado e zelo “como 

se sua fosse”. 

 

  

CLÁUSULA 14ª - O LOCADOR se compromete a fornecer, ao LOCATÁRIO, recibo das 

importâncias por este pagas, com a discriminação do aluguel e de cada um dos encargos 

convencionados; 

 

Resposta ->  

 

Esta cláusula 14ª está de acordo com o inciso VI, do art. 22 da Lei do Inquilinato – Lei 

8.245/91 de 18 de outubro de 1991, em que “o locador é obrigado a: fornecer ao locatário recibo 

discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica”. 

 

 

CLÁUSULA 15ª - Incidindo desapropriação sobre o imóvel objeto do presente contrato, ficam, 

LOCADOR e LOCATÁRIO, desobrigados do cumprimento de todas as cláusulas deste instrumento;  



  

Resposta ->  

 

A presente cláusula 15ª citada acima está de acordo com a norma jurídica.  

 

CLÁUSULA 16ª – Caso o presente contrato seja prorrogado por prazo indeterminado, nos termos da 

lei, qualquer das partes poderá o LOCADOR, mediante denúncia realizada com antecedência mínima 

de quinze dias, dar por findo o contrato então prorrogado; 

  

Resposta ->  

 

Na cláusula 16º, podemos observar segundo a Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de 

outubro de 1991 descreve em seus parágrafos 1º e 2º, do artigo 46 e ainda complementado pelo art. 57, 

os deveres do locador e do locatário é considerando a íntima relação existente entre os direitos de um e 

os deveres do outro, cumpre fazer uma análise dos referidos dispositivos legais, pois, como preceitua, 

o art. 46. desta lei acima, diz que: “nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 

trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de 

notificação ou aviso”, em que  o § 1º  enuncia que “findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na 

posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se- á prorrogada a 

locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato”; sendo que 

“ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo 

de trinta dias para desocupação, como cita o § 2º da mesma lei, Além, do art. 57. da Lei do 

Inquilinato frisar que: “o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por 

escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. 

 

 

CLÁUSULA 17ª – Fica estipulada a multa equivalente a dez aluguéis, para a hipótese de o locatário, 

vir a descumprir qualquer cláusula deste instrumento;  

 

Resposta ->  

 

Neste segmento da cláusula 17º, por se tratar de uma cláusula penal, o ordenamento jurídico, 

no caso especifico de contrato de locação, não estabelece parâmetros para a fixação da multa 

contratual em caso de descumprimento de clausula. O pagamento da multa não obsta a rescisão do 

contrato pela parte inocente, caso lhe convier, podendo ser verificada através do art. 412 do Código 

Civil Brasileiro onde mencionar “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o 

da obrigação principal”. 

  

 

CLÁUSULA 18ª  -  Haverá resolução do presente contrato, quando o LOCATÁRIO incorrer em 

inadimplência por falta de pagamento de pelo menos 3 (três) meses, obrigando-se a entregar o imóvel 

nos termos das cláusulas supracitadas, sob pena de sofrer ação judicial por parte do LOCADOR;  

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 18º citada acima é fundamentada está de acordo com a norma jurídica, podendo 

ser destacados para elucida a mesma os incisos II e III, do art. 9º e ainda o art.23 da Lei do Inquilinato 

– Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991. 

  

 

CLÁUSULA 19ª – O LOCATÁRIO renuncia, desde logo, ao direito de preferência na aquisição do 

imóvel locado, caso o LOCADOR pretenda aliená-lo; 

 

Resposta ->  

 

Esta clausula 19º é considerada aberrante e também, um abuso ao direito se relacionado 

conforme o ponto de vista técnico. Nessa hipótese, o artigo 27 da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 

18 de outubro de 1991 diz que não é admitida nessa relação à renúncia, pelo motivo do locatário de 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11730398/art-46-da-lei-do-inquilinato-lei-8245-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11730339/art-46-2-da-lei-do-inquilinato-lei-8245-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11729436/art-57-da-lei-do-inquilinato-lei-8245-91


imóvel urbano “ter preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com 

terceiros, devendo o locador dar - lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, 

extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca”. Assim, se observa através desse artigo mencionado 

acima, que caso o locador deseje vender o imóvel, deverá oferecer primeiro ao locatário para que o 

mesmo possa ou não exercer o seu direito de compra ao imóvel, em que essa comunicação deverá ser 

realizada por meio escrito, enfatizado o horário, o local, o preço, a existência de ônus ou não do 

imóvel e a forma de pagamento.  

 

 

CLÁUSULA 20ª – Na hipótese de alienação do imóvel locado durante o prazo de sua vigência inicial, 

o LOCADOR deverá constar da respectiva escritura pública, a existência do presente contrato, para 

que o adquirente o respeite nos termos da legislação vigente. 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 20º conforme observamos no §2°, do art. 7º diz que “a denúncia deverá ser 

exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-

se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação”, sendo que a alienação do objeto do 

contrato de locação é uma causa de extinção do contrato, pelo motivo dele poder ser retomado a coisa 

locada. 

Portanto, o art. 8º, da Lei do Inquilinato – Lei 8.245/91 de 18 de outubro de 1991 frisa que “se 

o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de 

noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver 

cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel” e ainda o 

mesmo poderá fazer averbação ”à vista de qualquer das vias do contrato de locação desde que 

subscrito também por duas testemunhas”, como se constata no parágrafo único, do artigo 33 dessa 

mesma lei acima citado. 

 

 

CLÁUSULA 21ª – Em caso de morte do Locatário, o contrato será extinto, facultando-se ao 

LOCADOR retomar o imóvel de quem quer que continue em sua posse, independentemente de prévia 

notificação. 

 

Resposta ->  

 

Na cláusula 21º é compreendida conforme os arts 10, 11, 57, da Lei do Inquilinato – Lei 

8.245/91 de 18 de outubro de 1991, como também, pelo o art. 577, do Código Civil Brasileiro, que 

dispõem sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, como no caso 

de morte o locador, a locação transmite-se aos herdeiros (Art. 10, da Lei do Inquilinato); e ainda o Art. 

11 da mesma lei diz que: “morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações”, 

pois, o inciso I menciona que “nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o 

companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência 

econômica do de cujus, desde que residentes no imóvel”, e o inciso II mencionando que “nas locações 

com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio”. 

Portanto, como já havíamos destacados anteriormente, facultando-se o locador de retomar o 

imóvel, independentemente de prévia notificação é um direito subjetivo, porém não seria razoável da 

sua parte fazer uma análise dos referidos dispositivos legais da Lei do Inquilinato – 8.245/91, em seus 

arts. 10 e 11, citados acima e do art. 57 descreve “o contrato de locação por prazo indeterminado pode 

ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. 

Sendo assim seria o mais razoável. Pelo motivo da morte do locador ou do locatário, transfere-se aos 

seus herdeiros a locação por tempo determinado, como costa no art. 577 do Código Civil Brasileiro. 

  

 

Cláusula 22ª – Para toda e qualquer questão decorrente deste contrato, será competente o foro da 

situação do imóvel, independentemente do domicílio dos contratantes;  

  

Resposta ->  

 



A cláusula 22º é considerada aberrante, no sentido dela exigir a necessidade da ciência dos 

herdeiros e sucessores para a qualificação do negócio jurídico, pois, quanto se refere a eleição ao foro, 

a própria lei não dar a sua devida relevância a esse aspecto mencionado, pelo motivo dela possibilitar 

que as partes “transijam” quanto ao juízo competente. Nesse aspecto, o art. 111 do Código de Processo 

Civil aponta que “a competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção 

das partes; mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 

onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações”, podendo ser modificável a 

competência por ato volitivo da parte e que ela seria considerado como do tipo relativa. 

O fato ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, 

estando cientes e de acordo com todas as cláusulas e condições acima prestadas, firmam o presente 

instrumento, locador e locatário, seus herdeiros e sucessores, nas suas 3 (três) vias para os efeitos a 

que se destina, na presença de duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé. 

 

 

 

....................................., .......de......................de ............. 
  
 

 

 

 ............................................................................ 
 LOCADOR 

  
 

............................................................................. 
 LOCATÁRIO 

 

 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
1ª -........................................................................ -................................. 
 
 
2ª -........................................................................ -................................. 
 

 

 

 
-------------------x--------------------x--------------------x--------------------x-----------------------x------------------ 

 

FIM 

 
-------------------x--------------------x--------------------x--------------------x-----------------------x------------------ 

 

(OBS 1: O texto é apenas um exercício prático que foi passado pelo professor); 

 

(OBS 2: O exercício está em arquivo PDF); 

  

(OBS 3: ATENÇÃO AMIGOS(AS): Este modelo disponibilizado nesta rede social tem como 

objetivo tentar ajudar os alunos na criação, no desenvolvimento de um modelo de contrato de locação 

e na identificação de possíveis erros ou vícios no contrato. Obrigado e fiquem na paz! 

 
-------------------x--------------------x--------------------x--------------------x-----------------------x------------------ 

 


