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Conseguir um fiador é sempre cons-
trangedor. A partir domomento emque
essecolocasuaassinaturaemumcontra-
to de locação, terá que garantir o paga-
mentodosaluguéisedemaisencargos fi-
xados caso o inquilino deixe de cumprir
suasobrigaçõesdepagamento.Alexandre
Fadel, advogado imobiliário, professor e
corretordeimóveis,alertaque,pelaLeido
Inquilinato(Lei8.245/1991,atualizadape-
la Lei 12.112/2009), o fiador respondenão
só pelo pagamento dos aluguéis, encar-
gos,multas e danos causados no imóvel.
“Ele é responsável até pela desocupação
do imóvel, nesse caso, pela entrega das
chaves. Pode, ainda, ser demandado judi-
cialmente para cobrança de dívidas e ter
seu nome negativado nos órgãos de res-
trição de crédito. Existe uma exceção le-
gal, na qualmesmoúnico, o imóvel pró-
prio e residencial do fiador pode ser pe-
nhoradoparaquitar a dívida”, diz. Enfim,
é preciso termuita confiança e fortes la-
ços de relacionamento para endossar al-
guémdessamaneira.

Mas há algumas situações em que o
fiadorpodelivrar-sedessasobrigações.Se-
gundoo especialista emdireito imobiliá-
rio e presidente do Instituto Brasileiro de

Estudos Imobiliários (Ibei) FernandoMa-
galhães, uma delas é em caso de faleci-
mento do inquilino afiançado, quando a
viúva ou herdeiros continuamusufruin-
do do imóvel. Outra situação é quando
ocorreraseparaçãodefato, judicial,divór-
cio ou dissolução da união estável do in-
quilino titular do contrato de locação e
seu cônjuge ou companheiro continuar
residindono imóvel alugado.

“Comaalteração legislativa, a exone-
raçãodofiadordeixoudeserautomática.

SEGURA
LOCAÇÃO

Todo fiador tem
obrigação de saldar
uma eventual

dívida do inquilino,
mas algumas

situações podem
livrá-lo dessa

responsabilidade

Nessassituações,ofiadordeveránotificar
o locador, no prazo de 30 dias, sobre sua
intenção de romper o vínculo comono-
voinquilino.Depoisdessaformalidade,o
fiador ainda semantém responsável pe-
los efeitos da fiança durante 120 dias”,
alerta o especialista, sócio daMagalhães,
Silva&Viana–SociedadedeAdvogados.

Essa notificação, segundo Fadel, po-
de ser encaminhada pelos Correios, por
meio deuma correspondência comavi-
so de recebimento, ou pormeio do Car-

tório de Títulos e Documentos. “Essas
são formas de ciência inequívoca do lo-
cador”, afirma.

TENDÊNCIASHáumagrande dificuldade
emencontrar um fiador. SegundoMaga-
lhães, o locador, ao verificar as condições
econômicasdecandidatosàfiança,temse
deparadocompessoasquenãotêmrenda
ebenscompatíveiscomovalordalocação
asergarantida.Poroutrolado,oslocatários
vêmenfrentandodificuldadesemindicar

fiadoresparaagarantiadocontratode lo-
caçãodevidoaoriscoqueessecorreemre-
laçãoaoseupatrimôniosealguminfortú-
nioatingiro locatário. “A lei tendeaobser-
var omovimento das relações sociais. Os
legisladores entenderamque seria bom
criar uma regra para beneficiar as partes
envolvidas no contrato de locação e insti-
tuíramodireitodepedidoliminardedes-
pejo do inquilino devedor, naqueles con-
tratosquenãotêmqualquerespéciedega-
rantia estipulada. Dessa forma, tão logo o
inquilino deixe de pagar apenas umalu-
guel, o locador poderá requerer a liminar
dedespejo,queseráprocessadanumpra-
zomais exíguo. Aos bons pagadores, a lei
trouxeaoportunidadedepoderemalugar
semo constrangimento depedir a tercei-
rosoufamiliaresquelhesprestemafiança
nocontratodelocação.Aalteraçãolegisla-
tivavaledesde janeirode2010.

Mas o fiador ainda é a opção mais
usualnos contratosde locação. Existem,
entretanto, outras modalidades de ga-
rantias previstas na legislação, como a
caução (quepode serprestada combens
móveis, imóveis, títulos de capitaliza-
ção, ações e, quando prestada em di-
nheiro, será limitada ao equivalente a
três meses de aluguel), o seguro-fiança
locatícia e a cessão fiduciáriade cotasde
fundo de investimento. Segundo Fer-
nando Magalhães, é vedada a contrata-
ção demais de umamodalidade de ga-
rantianummesmocontratode locação,
sob pena de ser anulado. “Amelhor op-
ção de garantia dependerá das particu-
laridadede cada contrato. Emalguns ca-
sos, sugiro ao locador a contratação da
locação semqualquer garantia estipula-
da, a fim de se valer do direito de pedir
liminarmente o despejo do inquilino
devedor”, explica o advogado.


