
 

PRINCIPAIS PRAZOS NA LEI Nº 8.245, DE 18-10-1991 
(Lei das Locações) 

 
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL 

 
Depósito judicial e complemento  

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer 

dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:  

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando 

a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono 

deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;  

 

Desocupação de estabelecimento de ensino  

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de 

mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação 

voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.  

§ 2º Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder 

Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá 

de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.  

 
Desocupação de hospitais  

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de 

mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação 

voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.  

§ 3º Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, 

estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, 

bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado 

com fundamento no inciso IV do artigo 9º ou no inciso II do artigo 53, o prazo será de um 
ano, exceto nos casos em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver 

decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses.  

 

Desocupação do imóvel  



 

Art. 59. Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário.  

§ 1º Conceder-se-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:  

I – o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado 

pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis 
meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;  

II – o disposto no inciso II do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de 

trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; 

III – o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de 

despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;  

IV – a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o 

referido no inciso I do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por 

lei;  

V – a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o 

locatário;  

VI – o disposto no inciso IV do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir reparações 

urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente 

executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;  

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem 

apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;  

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 

30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada;  

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido 

contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de 

motivo.  

 

Direito do locatário à indenização por não início das obras  

Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:  

§ 3º O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros 

cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo 



 

de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores 

condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o 

destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou 

pretender realizar.  

 
Exercício do direito à renovação pelo locatário antes do término do contrato  

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:  

§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um 

ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do 

contrato em vigor.  

 
Exploração ininterrupta do mesmo ramo de comércio  

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:  

III – o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e 

ininterrupto de três anos.  

§ 4º O direito a renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e 

sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os 

pressupostos previstos neste artigo.  

 

Impossibilidade da emenda da mora se já foi utilizada duas vezes  
Art. 62. Nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer 

dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:  

Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado 

essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da 

ação.  

 
Locação não residencial  

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:  

I – o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;  

II – o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos 



 

contratos escritos seja de cinco anos;  

III – o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e 

ininterrupto de três anos.  

§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um 
ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do 

contrato em vigor.  

 

Prazo mínimo para a renovação de locação de imóvel não residencial  

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a 

renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:  

II – o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos 

contratos escritos seja de cinco anos;  

 

Prorrogação da locação após o término do contrato  

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado 

cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou 

aviso.  

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais 

de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas 

condições ajustadas, mas sem prazo determinado.  

 
LOCAÇÃO PARA TEMPORADA  

Contrato  

Art. 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária 

do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de 

obras em seu imóvel, e outros fatos que decorram tão somente de determinado tempo, e 

contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel.  

Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, 

obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o 

estado em que se encontram.  

 
Denunciação do contrato prorrogado  

Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do 

locador por mais de trinta dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo 



 

indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos 

encargos.  

Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o 

contrato após trinta meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47.  

 
Desocupação do imóvel, por liminar  

Art. 59. Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito 

ordinário.  

§ 1º Conceder-se-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:  

III – o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de 

despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;  

 
Desocupação do imóvel, quando julgada procedente a ação de despejo  

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de 

mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação 

voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.  

§ 1º O prazo será de quinze dias se:  

a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro 

meses; ou  

b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9º ou no § 2º do art. 46.  

 
Impossibilidade de execução do despejo  
Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será 

efetuado o despejo, sem necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. 

§ 2º O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento 

do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o 

imóvel.  

 
Prorrogação da locação  

Art. 50. Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do 

locador por mais de trinta dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo 

indeterminado, não sendo mais exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos 

encargos.  



 

Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o 

contrato após trinta meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47.  

 
 
LOCAÇÃO RESIDENCIAL  

Complementação do depósito judicial  

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer 

dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:  

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando 

a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono 

deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;  

 
Contrato verbal ou por escrito de pelo menos 30 meses  

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a trinta meses, 

findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo 

indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:  

I – nos casos do artigo 9º;  

II – em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo 

locatário estiver relacionada com o seu emprego;  

III – se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso 

residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge 

ou companheiro, de imóvel residencial próprio;  

IV – se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras 

aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída em, no mínimo, vinte por 

cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinquenta por 

cento;  

V – se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.  

 
Depósito judicial após deferimento  

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer 

dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: 

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando 



 

a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, 

contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono 

deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;  

 
Desocupação do imóvel, depois da denunciação de contrato por prazo 
indeterminado  

Art. 46. 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.  

§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, 

concedido o prazo de trinta dias para desocupação.  

 
Desocupação do imóvel nas hipóteses do art. 46, § 2º, ou art. 47, III ou IV  

Art. 61. Nas ações fundadas no § 2º do artigo 46 e nos incisos III e IV do artigo 47, se o 

locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do 

imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de seis meses para a desocupação, 

contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários 

advocatícios de vinte por cento sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer 

dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade; caso contrário, será 

expedido mandado de despejo.  

 
Desocupação do imóvel quando julgado procedente a ação de despejo  

Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de 

mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação 

voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes.  

 
Impossibilidade de execução do despejo  

Art. 65. Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será 

efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento.  

§ 2º O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento 

do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o 

imóvel.  

 
Resolução automática do contrato  

Art. 46. 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.  


