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Curso/Disciplina: Lei de Locação (Lei nº 8.245/1991) Objetivo 

Aula: Locação em Geral - 02 

Professor(a): Rafael da Mota Mendonça 

Monitor(a): Bruna Paixão 

 

Aula nº. 02 
 

 

Lei nº 8.245/1991 (Introdução) 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. LOCAÇÃO EM GERAL (ART. 1º AO 13) 

 

Art. 1º Parágrafo Único 

Art. 1º A locação de imóvel urbano regula - se pelo disposto nesta lei: 

Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: 

a) as locações: 

1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e 

fundações públicas; 

2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos; 

3. de espaços destinados à publicidade; 

4. em apart- hotéis, hotéis - residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam 

serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; 

b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. 

 

Contratos de hospedagem é contrato atípico, regido pelo código civil. 

 

AIRBN – rede hoteleira que disponibiliza apartamentos para venda a particulares. Nesse caso o 

contrato é regido pela lei de locação, podendo ser na modalidade temporária ou locação residencial. 

 

Contratos de arrendamento mercantil – regido pela lei 6.099/74. 

 

O STF e STJ é entendem que o contrato de arrendamento mercantil não constitui contrato misto. 

 

ART 2º - VIDE ART. 265, CC/02 – SOLIDARIEDADE ENTRE OS LOCATÁRIOS, SALVO PREVISÃO DIVERSAS. 

Art. 2º Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende - se que são solidários se o 

contrário não se estipulou. 

Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem - se locatários ou 

sublocatários. 
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Parágrafo único – habitações coletivas multifamiliares – presunção de solidariedade, admite-se prova 

em contrário (juris tantum). 

 

ART. 3º - vênia conjugal depende do prazo de locação. Sendo a locação realizada por prazo menor 

que 10 (dez) anos, não é necessário a vênia conjugal, devendo observar as disposições próprias de 

cada prazo. 

 

Art. 3º O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, 

se igual ou superior a dez anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


