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RESUMO 

 

ALKESSUANI, Moira Regina de Toledo. O contrato de administração de locação de 

imóveis. 2018. 152 p.  Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018.  

 

 

Este estudo tem por objeto a análise do contrato de administração de locação de imóveis 

visando sua qualificação e estabelecimento da natureza e regime jurídicos. Para tanto, parte-se 

do raciocínio lógico que o operador do direito se utiliza, recorrendo ao pensamento 

subsuntivo, tipológico e a causa concreta para a atividade de qualificação de qualquer 

contrato. Envereda-se então, com base na operação econômica, à apreensão dos tipos que lhe 

são próximos e referidos na doutrina e jurisprudência quando instados a tratar e decidir sobre 

o tema, para aferir se qualquer deles tem elasticidade suficiente a abarcar relação jurídica em 

tela. Apenas após demonstrar que a administração de imóveis extrapola estes tipos, é que se 

passa à sua qualificação, como contrato de tipo social próprio que, muitas vezes, é 

estabelecido em conexão com a corretagem, para concluir quanto ao regime jurídico que lhe é 

aplicável e sua relação com o contrato de locação a que se refere. 

 

Palavras chaves: Contrato de administração de imóveis. Locação. Corretagem. Qualificação 

contratual.  Tipo social. Tipo próprio. Direito imobiliário.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ALKESSUANI, Moira Regina de Toledo. The property rental management contract. 2018. 

152 p. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This study aimed to analyze the property rental management contract seeking its qualification 

and establishing the legal nature and regime. In order to do so, it is part of the logical 

reasoning that the operator of the law uses, appealing to the subsonic thought, typologic and 

the concrete cause for the qualification activity of any contract. It is then engaged, based on 

the economic operation, the apprehension of the types that are close to him and referred in the 

doctrine and jurisprudence when urged to treat and decide on the subject, to verify if any of 

them has enough elasticity to include juridical relation in the screen. Only after showing that 

the property rental management goes beyond these types, it is going to its qualification, as a 

social contract of its own that, often, is established in connection with brokerage, to conclude 

on the legal regime that is applicable to it and its relationship with the property rental 

management contract referred to. 

 

Keywords: Property management contract. Rental. Brokerage. Contract qualification. Social 

type. Own type. Real estate law. 
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INTRODUÇÃO

 

 
Dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 

2017 demonstram que 17,5
1
% dos domicílios brasileiros pesquisados são alugados, o que 

representa um número absoluto superior a 10 milhões. Quanto às locações comerciais, no ano 

de 2013, só em São Paulo, o mercado de escritórios tinha disponível 09 milhões de metros 

quadrados locáveis, sendo que não há um número específico nacional, apesar de ser notória a 

importância deste nicho imobiliário ao desenvolvimento econômico.   

Paralelamente à locação, desenvolveu-se a atividade profissional de administração 

imobiliária em razão da demanda dos locadores pelo conhecimento técnico necessário ao bom 

cumprimento do ajuste locatício, incluindo a orientação quanto à exigência dos direitos e o 

cumprimento dos deveres daí recorrentes.  

Com o tempo, esta atividade desenvolveu-se de modo a abranger a execução de 

todos os atos necessários para a gestão do patrimônio, visando até guiar o locador a melhorar 

o desempenho de seu investimento imobiliário.  

Inserida na transformação social que se verificou nas últimas quatro décadas, 

decorrentes da informatização, da globalização, da internet e da digitalização das relações, a 

administração de imóveis se desenvolveu como serviço a ser prestado por pessoas 

necessariamente especializadas, e de maneira mais abrangente, para pessoas muito mais 

informadas.  

Assim, a complexidade da questão imobiliária - que demanda análise e 

cumprimento de Leis Federais, Estaduais e Municipais regradoras desde a própria locação até 

o regime tributário, passando pelas diretrizes das cidades, pelo direito ambiental, pelo 

condomínio, pelo direito de vizinhança, entre outras, implicou na evolução da maneira de 

exercer essa atividade.  

O direito privado, por sua vez, também evoluiu muito em decorrência deste 

avanço social. O Código Civil de 1916, que era fundamentado em conceitos centrados no 

individualismo, na propriedade absoluta e na força vinculante dos contratos, já não atendia 

mais as necessidades sociais diante da complexidade das mudanças do cenário mundial e de 

                                                 
1
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Disponível em < 

https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/11/a7d023687b221aafb0364f56cad94367.pdf>. Acesso 

em 30/11/2017.    

https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/11/a7d023687b221aafb0364f56cad94367.pdf
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suas relações com o desenvolvimento econômico, o que demandou sua revisão.     

 A Constituição Federal de 1988 inovou ao estabelecer diretrizes em relação ao 

consumo, a função social dos contratos, modificando paradigmas, apontando que mesmo o 

direito privado deveria estar dirigido, em última análise, ao atendimento do coletivo. 

Nessa esteira, ocorreu o movimento de constitucionalização do direito civil, no 

sentido de que as regras estabelecidas pelo código de Clóvis Beviláqua deveriam ser 

interpretadas seguindo as novas premissas constitucionais. 

O Novo Código Civil foi expressamente fundamentado nesses novos paradigmas 

e guiado pelos princípios da eticidade, socialidade e da operabilidade, como exposto por 

Miguel Reale (2003). Seus conceitos abertos permitem, ao direito privado, abarcar o 

desenvolvimento das relações sociais e econômicas, sem a necessidade de sofrer 

modificações, evitando-se as dificuldades inerentes ao processo legislativo; mas também 

demandam uma acuidade especial de seus operadores para garantir a segurança jurídica 

necessária e preservar também o direito individual.         

Não há nenhuma pesquisa específica realizada em nível nacional que aponte 

quantos imóveis locados estão sob os cuidados de administração profissional terceirizada. 

Porém, vislumbra-se um mercado importante e em pleno desenvolvimento, não só pelo 

número de empresas administradoras voltadas a esse segmento, suas carteiras e associações, 

revelando-se como exemplo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e 

Condomínios de São Paulo (AABIC), Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis 

(ABADI) e a Associação Gaúcha de Empresas do Mercado Imobiliário (AGADEMI) como 

também pelo volume de decisões judiciais que têm por objeto o contrato de administração de 

imóveis.   

Note-se que, em rápida pesquisa, no site de pesquisa Google
2
, com a expressão 

específica “contrato de administração de imóveis” há o retorno de 456.000 resultados, 

significando o uso deste no tráfego social. E observe-se que, na jurisprudência, repete-se 

relevante incidência, vez que ao se realizar idêntica consulta, a exemplo, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo
3
, verificam-se 427 julgados.    

Apesar de se tratar de uma modalidade de contrato largamente utilizado no 

                                                 
2
 GOOGLE. Disponível em 

<https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis

%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sou

rceid=chrome&ie=UTF-8> . Acesso em 30/11/2017. 
3
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em  

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=4CA27B718390672ECD4FA2DE64297FD2.cjsg1

>. Acesso em 30/11/2017.  

https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=4CA27B718390672ECD4FA2DE64297FD2.cjsg1
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=4CA27B718390672ECD4FA2DE64297FD2.cjsg1
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mercado imobiliário brasileiro, são raros estudos detidos sobre o tema
4
 e se desconhece algum 

trabalho técnico-jurídico profundo que o tenha por objeto principal, em especial que faça a 

sua análise guiada pelos novos paradigmas do direito civil.  

A autora Maria Helena Diniz
5
, em seu Tratado Teórico e Prático sobre contratos, 

estudou o contrato de administração imobiliária, entretanto, a breve análise, apesar de 

demonstrar a relevância do contrato no âmbito social, não esgota o assunto).  

Recentemente, Luis Fernando Marin
6
, que também se debruçou sobre o tema em 

artigo denominado Reflexões sobre os contratos de administração de imóveis, reclama a falta 

de doutrina e conclui asseverando que seu objetivo era mais de provocar reflexões que 

apresentar conclusões, conscientizando quanto à necessidade do estudo científico deste 

contrato
7
.  

Em razão desta insuficiência doutrinária, será inevitável a análise do fenômeno 

socioeconômico, que tem natureza complexa da qual emanam diversas modalidades de 

direitos e obrigações para os contratantes, isto é, um estudo segundo a teoria da causa 

contratual, no sentido de se pesquisar a operação econômica. 

É muito comum que este contrato se origine na intenção de uma das partes de 

obter um segundo negócio jurídico, que é a locação do seu imóvel. Seja pela dificuldade deste 

contratante de per si, ofertar o negócio imobiliário, seja pelo necessário apoio na análise da 

capacidade financeira de pretenso locatário, da escolha da garantia, da orientação quanto aos 

direitos e obrigações e estabelecimento das respectivas regras contratuais, fato é que este se 

vale de serviços de profissionais especializados, para avaliar e diminuir os riscos. 

Mas não é sempre que a administração é contratada para obtenção do negócio 

jurídico de locação. Muitas vezes, este último já está em curso, e o locador busca um terceiro 

profissional que possa assumir a gestão da relação contratual.  

Também é praxe no mercado imobiliário que as administradoras assumam a 

gestão não apenas do recebimento e pagamento de aluguéis e encargos, mas também: a 

                                                 
4
 “Inversamente proporcional à importância que possui a atividade de administração de imóveis no mercado 

imobiliário brasileiro é a atenção dada pelos civilistas ao contrato que é celebrado entre as empresas que ofertam 

tal serviço e seus consumidores. De fato, qualquer pesquisa rápida em sítio de buscas na rede mundial de 

computadores revela pouco destaque ao referido contrato. À facilidade de se encontrar inúmeros modelos de 

contratos se contrapõe a dificuldade de localizar reflexões capazes de germinar um ‘saber jurídico-imobiliário’ 

ao redor da referida atividade que ofertem aos operadores do direito respostas às indagações que o manuseio do 

citado contrato gera.” (MARIN, Luis Fernando. Reflexões sobre os contratos de administração de imóveis.  

Estudos Avançados de Direito Imobiliário. Coord. José Roberto Neves Amorin e Rubens Carmo Elias Filho.  

Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 341).   
5
 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, 5 vol.  

6
 Luis Fernando Marin é advogado, membro da ABADI – Associação Brasileira das Administradoras de 

Imóveis, do Rio de Janeiro e professor da escola da magistratura do Rio de Janeiro.  
7
 MARIN, Luis Fernando. Op. cit.  
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elaboração de vistorias no imóvel para a verificação do cumprimento das obrigações pelo 

locatário; o controle de contratação ou manutenção de garantias em geral
8
; o depósito de 

valores que digam respeito ao contrato de locação; obrigações relativas aos denominados 

contratos de conta corrente, realizando lançamento e prestando informações fiscais ao 

locador; a orientação e representação para exigir do locatário o cumprimento de suas 

obrigações, inclusive contratando e nomeando advogados; mútuo, adiantando ao locador 

valores para pagamento de despesas e encargos com a locação. Daí se verifica a complexidade 

desta contratação.  

Desta multiplicidade de obrigações aliada ao parco tratamento dogmático deste 

contrato, emana a dificuldade de definição do regime jurídico em que está inserida esta 

relação, bem como certa confusão acerca dos papéis da administradora, do locador e do 

locatário, diferenciação que se busca estabelecer.  

Nos termos do artigo 722 do Código Civil atual, “pelo contrato de corretagem, 

uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por 

qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, 

conforme as instruções recebidas”
9
.  

Depreende-se da mera interpretação literal da norma em questão que a obrigação 

de promoção e obtenção da locação se enquadra na definição de corretagem trazida pelo 

Código Civil que, inclusive, prossegue nos artigos seguintes definindo direitos e deveres deste 

contrato decorrentes.   

Porém, note-se que a corretagem prevista no Código Civil é geral, ou seja, não 

restrita à atividade imobiliária, existindo Lei e Decreto-lei Federais (Lei 6530/78 e Decreto 

81.871/78) que regulamentam especificamente a atividade privativa do corretor de imóveis e 

que deve também ser observada pelos contratantes.  

Observe-se que este segundo contrato, o de locação, será estabelecido entre partes 

diversas, isto é, locador e locatário, e tem objeto que lhe é próprio - a cessão de uso da posse 

e/ou gozo de um imóvel mediante certa remuneração.  

Assim, denota-se que a corretagem em questão tem por objetivo, resultado útil, a 

obtenção de outro negócio jurídico, que é a locação, que por sua vez tem objeto e partes 

diferentes. Portanto, o fato da intermediação parece não transportar o corretor e/ou 

administrador à condição de partícipe da relação locatícia, vez que este não frui das vantagens 

                                                 
8
 Seja contratação renovação de seguro-fiança e ou carta-fiança bancária, controle e depósito da caução dada 

como garantia, análise da manutenção da solvabilidade do fiador, entre outras providências.     
9
 BRASIL. Codigo civil. Brasília, 2002.  
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decorrentes deste tipo de negócio, mas também, em regra
10

, não participa dos riscos a ele 

inerentes.               

Desta primeira ilação, verifica-se a importância de observar o contrato de 

administração, geralmente entabulado por prazo indeterminado para a obtenção de outros 

negócios, para definir se é um contrato único, coligado ou talvez inserto numa rede contratual, 

o que também justifica a presente pesquisa, visando estabelecer os seus efeitos.    

Por outra via, já se exarou que esses contratos, além da corretagem para a 

obtenção da locação, também contém regras através das quais, o administrador se 

compromete a realizar a sua gestão, mediante certa remuneração. Este, portanto, fará o 

pagamento dos encargos, como por exemplo, imposto predial, condomínio relativos ao imóvel 

sob seus cuidados, fará os recebimentos respectivos, acrescidos dos aluguéis do locatário, 

prestará contas, repassando ao seu contratante, o locador, o saldo, ou seja, a renda pactuada, 

mais que isso, orientará quanto o necessário ao melhor desempenho do negócio entabulado.  

 Quanto a estas atividades, o contrato em questão se aproxima muito à prestação 

de serviços disciplinada entre outros, pelo artigo 594 e seguintes do Código Civil atual, cujos 

principais elementos estão expressos na lei: “toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, 

material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição”
11

.  

Para o exercício da gestão, ao administrador é conferido ainda o poder de 

representar o locador, perante o locatário, pois este precisará, por exemplo, receber aluguéis, 

dar quitação, transigir, cobrar o cumprimento de obrigações, o que é feito neste próprio 

instrumento do contrato de administração imobiliário. Não é raro se estabelecer a obrigação 

até de se contratar e nomear advogados e promover as medidas judiciais cabíveis para exigir o 

adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de locação.  

E note-se que o contrato de mandato é definido legalmente nos seguintes termos: 

“opera-se mandato quando alguém recebe de outrem poderes, para em seu nome, praticar atos 

ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato (BRASIL, 2002, Artigo 

653 do Código Civil)”. Portanto, verifica-se a subsunção dos atos, poderes conferidos ao 

administrador, à hipótese normativa do artigo 653, revelando-se a natureza também de 

mandato a elemento deste tipo de contratação.      

Por essa razão, afirma-se que a atividade de administração imobiliária é fundada 

                                                 
10

 Exceção quando os serviços de administração incluem o pagamento pontual ainda que o locatário não o tenha 

realizado. Conhecido no mercado como locação garantida, aluguel garantido, administração garantida ou 

administração pontual, considerando-se esta última como melhor designação, visto que estes contratos de 

locação tem sua garantia estabelecida e independente.   
11

 BRASIL. Código Civil. Brasília, 2002.  
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num contrato que, em regra, reúne características de mandato, corretagem e prestação de 

serviços. Mas nada impede que lhe sejam incluídas outros tipos de prestações, como por 

exemplo, de mútuo, de depósito, de conta corrente ou ainda quando a administradora se 

compromete a realizar o pagamento dos aluguéis e encargos pontualmente, ainda que em caso 

de inadimplemento do locatário.  

 A toda esta dinâmica acrescenta-se que a atividade de administração imobiliária é 

exercida profissionalmente e mediante remuneração, o que poderá ensejar a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor.  

Isto, pois, a lei consumerista sempre será aplicável quando se estiver diante de 

uma relação entre fornecedor e consumidor que verse sobre o fornecimento de um produto ou 

um serviço, sendo que este último abrange qualquer atividade fornecida mediante 

remuneração.  

A Lei define consumidor, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final” (Artigo 2º da Lei 8009/90), e fornecedor 

como  

(...) toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (Artigo 3º da Lei 

8009/90)
12

.   

 

Por todo o já narrado, verifica-se que a atividade de administração imobiliária se 

enquadra no conceito de serviço deste Código, que é muito abrangente, e o administrador, no 

de fornecedor. Desta maneira, sempre que o contratante dos serviços puder ser definido como 

consumidor, por ser seu destinatário final, haverá a aplicação do microssistema respectivo a 

esta relação contratual, o que se pretende analisar juntamente com o regime legal civil que se 

conclua aplicável à matéria, observando-se ainda o diálogo das fontes que influenciará em seu 

regime jurídico. 

Por conseguinte, não raras vezes, os órgãos de proteção ao consumidor se 

debruçam para orientar locatários, como se consumidores fossem, em relação aos serviços de 

administração imobiliária. Mais que isto, muitos afirmam que o contrato de locação fora 

estabelecido com a administradora.    

É o que se verifica, por exemplo, no “parecer sobre a aplicabilidade do CDC nos 

contratos de administração e de locação de imóveis” emanado pelo Ministério da Justiça, 

através da Secretaria de Direito Econômico, de autoria dos Coordenadores, Fabrício 

                                                 
12

 Código de Defesa do Consumidor. 
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Missorino Lázaro e Cláudio Péret Dias, que assim iniciam a sua fundamentação:  

 
Quanto aos contratos imobiliários, vislumbramos duas situações passíveis de análise 

acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: 1. 

Contrato entre a empresa dedicada à administração imobiliária e o particular, por 

meio do qual a imobiliária se compromete à fornecer ao locatário, mediante 

remuneração, o uso e o gozo pacífico do imóvel, durante certo lapso de tempo; 2. 

Contrato entre o proprietário do imóvel e a imobiliária, por meio do qual a última se 

compromete a garantir e administrar o contrato de locação. (CGAJ/DPDC, 2006, 

grifo nosso)
13

.  

 

E esta confusão também se verifica em decisões judiciais, o que se exemplifica 

pelo acórdão, por maioria de votos, da 5ª Turma do STJ, Relatado pela Ministra Laurita Vaz, 

que julgou o Recurso Especial nº 605.295 - MG interposto pelo Ministério público do Estado 

de Minas Gerais e teve a seguinte ementa: “Locação. Ação civil pública proposta em face de 

apenas uma administradora de imóvel. Cláusula contratual abusiva. Ilegitimidade ativa do 

ministério público estadual. Direito individual privado. Código de defesa do consumidor. 

Inaplicabilidade” (STJ, 5ª Turma, j.20/10/2009).  

Mas interessante à justificativa do presente projeto é observar as razões 

expressadas pelo Ministério Público de Minas Gerais ao propor a demanda:  

 
(...) o locatário está inserido no conceito de consumidor previsto no art. 2º do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC -, pois adquire ou utiliza o serviço de 

intermediação como destinatário final e, por outro lado, o locador, como prestador 

de serviço, definido este como qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as atividades de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo às decorrentes das relações de caráter 

trabalhista (art. 3, §º, do CDC). A administradora é, pois, fornecedora (art.3º do 

CDC) (fls. 278) (...).
14

   

 

 

Pretendia o Ministério Público, a declaração de nulidade de uma determinada 

cláusula contratual inserida no contrato de locação de imóveis firmado entre locadores, 

representados por uma determinada administradora, com locatários, afirmando que estes eram 

consumidores perante a administradora. 

A despeito da discussão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à 

locação, o que, por oportuno, revela-se descabido, como reiteradamente já tem decidido o 

STJ
15

 pela lógica já esposada, os titulares da relação locatícia são apenas locador e locatário.  

Como poderia uma decisão, em ação promovida apenas em face da 

                                                 
13

 Disponível em < 

http://www.consumidor.mppr.mp.br/arquivos/File/nota_tecnica/2006CDClocacaoimoveis.pdf.> Consultado em 

11/12/2017   
14

 STJ. 5ª Turma. Resp. 605.295-MG Rel. Min. Laurita Vaz. j. 20/10/2009. .  
15

 REsp.893.218/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA. DJe de 09/12/2008. 
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administradora, modificar cláusula de contrato que rege relação jurídica da qual esta não faz 

parte?                    

Nesta esteira, justifica-se a importância da pesquisa: se de fato o contrato 

entabulado entre proprietário ou possuidor do imóvel e o administrador tiver a natureza de 

mandato, este age em nome do seu mandante e, em regra, somente a esse obriga, hipótese na 

qual se revelaria equivocada a premissa estabelecida pelo parecer mencionado que afirma que 

é a imobiliária que se compromete a fornecer ao locatário o uso e o gozo do imóvel, quando 

na verdade seria o locador.   

E note-se que o contrato de corretagem que tem a finalidade de obter outro 

negócio, não transporta o corretor à posição de partícipe deste último, apesar de o locatário 

também poder, eventualmente, contratar um corretor, o que não é comum, mas o serviço de 

administração imobiliária, propriamente dito, é prestado ao locador que tem interesse 

contraposto ao do locatário.      

Então, parte-se para algumas indagações que serão investigadas: é possível 

administrar sem o mandato? É possível o mandato e/ou a administração sem representação? 

Eventualmente, a corretagem pode ser ajustada com terceira pessoa alheia ao contrato de 

administração?  

Parece ser possível a administração sem o mandato ou sem a representação. 

Talvez perca em eficiência, porém, excepcionalmente o locador proprietário, prefere assinar e 

participar de todo os atos, como celebração de contratos de locação, acordos, contratações de 

advogados etc. Sendo assim, talvez não possa ser incluído como efeito necessário do contrato, 

o direito de o administrador dar o imóvel em locação, a não ser quando haja previsão 

específica neste sentido ou mandato outorgado concedendo poderes para todos os atos da 

administração. 

Ademais, por definição legal, o contrato de mandato inclui a administração de 

interesses, nos termos do art. 653 do Código Civil atual. Portanto, seria apropriado afirmar-se 

que é possível a gestão sem mandato, mas não o mandato sem gestão?  O mandato absorveria 

a prestação de serviços?   

O objetivo da pesquisa é perquirir acerca da causa suficiente
16

 e assim instituir as 

premissas jurídicas para que se verifique esta figura contratual, possibilitando assim o seu 

                                                 
16

 “A composição exata da espécie que ensejar a análise demanda apurar qual o nexo entre as prestações, quais 

os deveres estipulados, qual a dependência entre os mesmos. A causa suficiente, além de ser aquela que permite 

a qualificação, em perspectiva de argumentação, pode ser o elemento apto a descaracterizar um tipo e incluir a 

figura em outro modelo jurídico, perturbando o modelo causal anterior” (PENTEADO, Luciano de Camargo. 

Causa Concreta, Qualificação Contratual, Modelo Jurídico e Regime Normativo: Notas sobre uma relação de 

homologia a partir de julgados brasileiros. Revista de Direito Privado, vol. 20, p. 07, out/2004).   
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reconhecimento, sua qualificação e a definição de sua natureza.  

Para organizar o presente estudo, no seu capítulo inaugural, será traçado o 

raciocínio lógico-jurídico que deve o operador do direito realizar para que possa definir o 

regime jurídico de qualquer contrato.  

Ressaltando a importância da qualificação contratual para a definição das normas 

que regerão a relação daí decorrente, passar-se-á por temas de relevância atemporal ao jurista 

para que possa realizar esta definição. 

Tratar-se-á: do tipo contratual e a tendência do operador do direito à tipificação, 

bem como dos métodos subsuntivo e tipológico para a definição do tipo; do desenvolvimento 

econômico-social como fator de evolução do direito, que aliado a autonomia da vontade e a 

possibilidade da inovação contratual além dos tipos previstos, produz novos modelos de 

contratação que muitas vezes, após certa repetição, passam a ser socialmente conhecidos
17

 e 

até incorporados na legislação tornando-se novos tipos legais. 

Analisar-se-á destarte, a suficiência desta classificação entre contratos típicos e 

atípicos e, em relação a estes últimos, os contratos mistos, os coligados e as redes contratuais, 

passando-se pela difícil tarefa do reconhecimento da unicidade ou pluralidade contratual
18

. Ao 

final se observará a causa, no sentido de operação econômica, como possível recurso à árdua 

tarefa da qualificação contratual. 

Ressalva-se que cada um destes temas poderia resultar em monografia própria, 

razão pela qual, neste primeiro capítulo, o intento não será esgotar cada um dos assuntos 

postos, dada a sua complexidade, mas estabelecer as premissas e o caminho a ser percorrido 

para a qualificação do contrato específico em estudo e a definição de seu regime jurídico.  

Na sequência, observar-se-á, no segundo capítulo, a aproximação do contrato de 

administração de imóveis com os tipos legais e sociais existentes, a partir das práticas 

estampadas na jurisprudência pertinente, considerando-se os seus elementos - prestações que 

                                                 
17

 “Se a cada tipo contratual legal corresponde geralmente um tipo contratual social que lhe dá origem, os tipos 

sociais podem ter, ou não tipos legais correspondentes. Os tipos sociais são em maior número que os tipos legais, 

pois que se os há que foram recebidos pela lei, outros e não poucos há que não têm correspondente de entre os 

tipos legais. Tal sucede, ou porque se trata de tipos de configuração recente que o legislador ainda não recebeu, 

ou porque se trata de tipos que o legislador não considerou necessário ou útil receber. Por outro lado, sucede 

também embora com maior raridade, que a um tipo contratual legal não corresponda um de sistemas 

estrangeiros, sem ter a tradição na ordem jurídica em que foi legislado.” (VASCONCELOS, Pedro Pais de. 

Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 59-60). 
18

 A distinção entre unidade contratual e pluralidade contratual unida é delicada, havendo mesmo quem renuncie 

à elaboração de critério preciso. Tendo em mente, contudo as considerações acima feitas, afigura-se viável 

apontar as três seguintes coordenadas, a fim de qualificar determinada fattispecie contratual como único ou 

coligação entre contratos: (i) os limites dos tipos contratuais de referência, sejam eles legislativos ou sócio-

jurisprudenciais; (ii) a participação de diversos centros de interesse na relação jurídica ou nas relações-jurídicas 

envolvidas; (iii) unicidade ou diversidade instrumental, temporal e de contraprestação.” (MARINO, Francisco 

Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasleiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 119).     
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em regra as partes assumem e sua causa no sentido de atribuição patrimonial.    

Por conseguinte, será realizada a análise das características deste contrato e fazer a 

relação destas com os tipos legalmente previstos, que também precisarão ser estudados. Ou 

seja, pretende-se observar os contratos de corretagem, de prestação de serviços e de mandato, 

mediante análise doutrinária e jurisprudencial para analisar os seus respectivos tipos e assim 

checar o que é essencial ao contrato de administração imobiliária, viabilizando-se a 

designação de seus elementos e também mediante a distinção dos índices do seu próprio 

tipo
19

. 

Pontuar-se-á não só a identificação destes tipos, mas também a elasticidade de 

cada um para que se possa verificar a possibilidade de estes abarcarem em seus modelos o 

contrato de administração de imóveis, pois assim estaria solucionada a questão posta.  

É ainda apropriado observar-se a possibilidade de haver conflito entre estes tipos e 

características contratuais. Explica-se: o contrato de corretagem, por exemplo, é expresso ao 

excepcionar que somente se verifica quando não há ligação com o contratante em virtude de 

mandato ou de prestação de serviço. Ora, se já se verificou que a administração imobiliária 

tem caráter de mandato e de prestação de serviços, é possível celebrar-se o contrato de 

corretagem entre as mesmas partes? 

No capítulo terceiro então, com base nas premissas estabelecidas no inaugural e 

na análise das prestações do segundo capítulo, observar-se-á especificamente o tipo do 

contrato de administração de imóveis.    

Note-se que outra decorrência interessante a ser abrangida pela pesquisa que se 

propõe é a verificação de estar-se diante de um único contrato atípico misto ou da 

possibilidade de se ter mais de um contrato num único instrumento. Veja-se que se estas 

relações mencionadas, de corretagem, administração e mandato, forem distintas, porém, 

conexas pelo fim econômico, poder-se-á estar diante de contratos coligados que merecem ser 

estudados sob este prisma.  

Como observado por José Virgílio Lopes Enei, ao estudar o tema, diante da 

intensificação da complexidade das relações sociais e econômicas, aumentou-se 

consideravelmente a utilização e a importância dos contratos atípicos, de maneira que a 

doutrina tem dispensado maior atenção ao tema e desenvolvido classificações com o objetivo 

de identificar-se o regime jurídico aplicável a cada um deles. O perspicaz pesquisador afirma 

com propriedade: 

                                                 
19

 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 114.   
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Em que pese a importância crescente dos contratos atípicos, à medida que as 

relações sociais foram se tornando mais complexas, sobretudo a partir do último 

século, passou-se a observar não só o fenômeno da combinação de prestações e 

elementos contratuais diversos num único contrato, dito atípico, como também a 

celebração de dois ou mais contratos unidos por um vínculo, contratos esses 

referidos pela doutrina pátria, em sua maior parte, como contratos coligados.
20

  

Que o contrato de administração imobiliária rege uma atividade complexa, não há 

qualquer dúvida, mas revela-se como questão central da pesquisa a análise profunda e técnica 

do tipo contratual em questão, ou seja, tratar-se de um “tipo próprio”, que seja um contrato 

atípico ou contratos conexos, ainda que firmados através de um único instrumento, para que 

se possa evoluir para sua classificação e verificar o regime jurídico aplicável. 

Tal classificação, apesar de parecer eminentemente teórica, é deveras importante 

para estabelecer, na prática, as normas aplicáveis e a extensão dos seus efeitos em relação ao 

seu objeto, às partes e à propagação de eventuais vícios ou defeitos. 

Na questão da classificação, do contrato considerado em si mesmo e 

reciprocamente considerado, lançada por Rubens Limongi França
21

 e ampliada por Maria 

Helena Diniz, far-se-á importante sua designação: 1. Quanto à natureza da obrigação, se 

unilateral ou bilateral, se oneroso ou gratuito, se comutativo ou aleatório, se paritário ou por 

adesão; 2. Quanto à forma, se consensual, formal ou real; 3. Quanto à disciplina jurídica, se 

nominado ou inominado; 4. Quanto ao seu conteúdo ou objeto, se de alienação de bens, de 

transmissão de uso e gozo, de prestação de serviços ou de conteúdo especial; 5. Quanto ao 

tempo de execução, se imediata ou continuada; 6. Quanto à pessoa do contratante, se pessoal 

ou impessoal; 7. Se principal ou acessório
22

.  

Com a solução do problema proposto, poderá ser definido se este contrato pode 

ser qualificado como de “tipo próprio”, o grau de liberdade dos contratantes à sua estipulação, 

o alcance das obrigações das partes, a interpretação que se deve fazer das cláusulas 

contratuais.  

Enfim, após toda a investigação que se projeta, que propiciará a qualificação do 

contrato de administração de imóveis, será possível, no quarto capítulo, definir o seu regime 

jurídico completo, estabelecendo-se seus efeitos quanto às partes e eventuais terceiros, bem 

como quanto ao seu objeto, podendo-se responder se o locatário é por este atingido, bem 

como se tem, de fato, alguma relação jurídica com a administradora de imóveis.   

                                                 
20

 ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos Coligados. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico 

Financeiro nº 132, Malheiros, ano XLII (Nova Série), out–dez/2003.  
21

 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Contrato. In ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO. São Paulo: Saraiva, 

1977,  p. 142-145  v. 19. 
22

 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p.180-201, 5 

vol).   
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1 O RACIOCÍNIO LÓGICO-JURÍDICO NECESSÁRIO À DEFINIÇÃO 

DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 

 1.1 A qualificação contratual como meio de definição do regime jurídico  

 

 

O direito foi estabelecido socialmente não apenas para estipular regras de 

comportamento, mas também como meio para a solução de litígios, via a tutela jurisdicional. 

A partir do momento em que se retira do indivíduo o poder do exercício de suas próprias 

razões, o Estado assume o dever de propiciar a paz social mediante a distribuição de justiça 

que deve ser efetiva, eficiente e isonômica.  

 E a sociedade, para seu desenvolvimento, seja em termos econômicos e ou 

sociais, tem por necessidade a segurança jurídica, no sentido de previsibilidade quanto à 

adequação, legalidade, regramento, consequências dos atos jurídicos praticados, bem como 

exigibilidade dos direitos. 

 A teoria contratual tem aí suma importância, pois o contrato é o instrumento 

jurídico que permite a assunção de direitos e obrigações, mediante o acordo de vontade entre 

as partes. Dele emanam previsibilidade e a faculdade de exigir as prestações convencionadas, 

mediante efeitos que a ordem jurídica lhe atribui.  

 Ocorre que é o regime jurídico estabelecido para determinado contrato que 

viabiliza a antevisão de seus efeitos, sendo que a sua qualificação se revela como raciocínio 

necessário a ser realizado pelo operador do direito para estabelecer qual porção do 

ordenamento lhe será aplicável, tornando assim o resultado desta operação lógica conhecido 

pela parte que contrata.  

 E nesta esteira, o reconhecimento do negócio jurídico observado como de certo 

tipo contratual ou até mesmo a constatação de sua atipicidade são imprescindíveis para que se 

determine o conjunto de regras aplicáveis à espécie, sejam estas legais, principiológicas ou 

jurisprudenciais.  

 Enzo Roppo, ao definir qualificação contratual em sua obra O contrato, assim 

expressa: “A operação lógica, através da qual o intérprete – perante um contrato determinado, 
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concreto – individualiza a que tipo ele pertence, designa-se por qualificação.”
23

    

   O estudo acerca da classificação dos contratos no tocante a sua tipicidade é lição 

basilar nos bancos acadêmicos através da qual se compreende o regime geral dos contratos, os 

tipos legais já estabelecidos e suas características, bem como a possibilidade do 

estabelecimento de contratos atípicos, privilegiando-se a autonomia da vontade.  

 Contudo, na prática esta tarefa não é das mais fáceis. Apesar da vastidão de 

doutrina acerca do tema justamente por esta elementaridade, a evolução dos meios do tráfego 

jurídico impõe constantemente, ao aplicador do direito, novos desafios à qualificação 

contratual, da qual depende o estabelecimento do regime jurídico da relação que daí se extrai. 

 Além das figuras típicas já reguladas pelo legislador, tem outras apenas 

nominadas, as de tipo social, e, ainda aquelas completamente atípicas. Estas últimas podem 

ou não se aproximar de um tipo por semelhança, mas não se identificar com o mesmo 

atraindo, por vezes, a aplicabilidade de parte de seu regime jurídico, quando então terá que se 

estabelecer este limite.  

 Há ainda a dificuldade, haja vista a crescente complexidade e inovação das 

operações econômicas, de se reconhecer estar diante de um único contrato ou de vários 

contratos coligados ou até mesmo de redes contratuais. Toda esta análise implica na 

determinação do regime jurídico de um dado negócio.  

 Esta possibilidade de inovação em termos contratuais parece, assim, à primeira 

vista, opor-se o conceito de segurança jurídica. Explica-se, inovando, será necessário, diante 

do conflito submetido ao tribunal, o esforço hermenêutico para “dizer o direito” e dirimir o 

conflito, sem alto grau de previsibilidade em razão da originalidade. Pode parecer uma 

contradição.  

 Mas o direito tem que servir a sociedade. E esta está em constante evolução, razão 

pela qual deve reconhecer e permitir estas inovações e em consequência delas, e, como um 

reflexo da sociedade que serve, também evoluir.  

 Ademais, como já observara Miguel Reale, em sua obra Teoria Tridimensional do 

Direito, certeza e segurança devem sempre caminhar juntas, inclusive em relação à permissão 

de inovação: 

(...) se é verdade que quanto mais o direito se torna certo, mais gera condições de 

segurança, também é necessário não esquecer que a certeza estática e definitiva 

acabaria por destruir a formulação de novas soluções mais adequadas à vida, a essa 

impossibilidade de inovar acabaria gerando revolta e a insegurança. Chego mesmo a 

dizer que uma segurança absolutamente certa seria uma razão de insegurança, visto 
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 ROPPO, Enzo. O Contrato.Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Livraria Aledina,  

1988, p. 133.   
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ser conatural ao homem – único ente dotado de liberdade e poder de síntese – o 

impulso para a mudança e a perfectibilidade, o que Camus sob outro ângulo, 

denomina “espírito de revolta”
24

.    

 Apesar de soar exagero o tal espírito de revolta, se este for entendido como o 

inconformismo diante da hipótese de impossibilidade da inovação, do tolhimento à liberdade 

contratual, faz todo o sentido, pois é da natureza humana esta necessidade de modernizar, da 

descoberta, de liberdade, enfim de evolução. E logo, se o direito é instrumento da sociedade e 

esta é composta de seres humanos, deve se adequar a essência destes, sob pena de não 

cumprir o seu eminente papel pacificador.   

 E se não bastassem as dificuldades já expostas em relação à qualificação, o regime 

jurídico de dado contrato ainda poderá ser alterado por questões específicas do caso concreto, 

visto que inobstante ao tipo contratual em que este, a priori, insere-se ou à sua atipicidade, 

certas condições, como, por exemplo, ser estabelecido por adesão, a presença do consumidor, 

a paridade (ou não) das partes, implicam na modificação do regime jurídico, considerando aí 

as normas jurídicas, a jurisprudência e os princípios aplicáveis. 

 Neste aspecto ainda vislumbra-se, portanto, serem possíveis níveis de abstração, 

através dos quais tem-se o regime de uma classe de contrato, quando se pensa genericamente 

no tipo, ou ainda o regime jurídico específico de um determinado contrato quando se estreita 

ao caso concreto em que regras atinentes e exclusivas a seus aspectos particulares, como 

equação econômica, particularidades das partes, impingirão a ele uma normatização própria. 

Tudo isto deve ainda estar de acordo com o ordenamento jurídico, seguindo suas diretivas e 

bases valorativas e principiológicas
25

.  

 Sendo assim, a qualificação do contrato é o instrumento utilizado pelo intérprete 

para reconhecer sua natureza como de certo tipo, e por consequência definir o regime jurídico 

em que está inserido e do qual se extrai a almejada, porém utópica
26

, certeza e segurança, 
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sendo que a doutrina já se debruçou quanto às metodologias mais adequadas a tal fim, o que 

se observará adiante.   

          

1.2 A evolução social, a autonomia da vontade, a atipicidade e a tipicidade   

 

 A origem dos contratos remete a dos próprios seres humanos, pois estes, desde os 

primórdios, buscaram estabelecer regras para suas trocas, em princípio, verbalmente e 

regulados pelos usos e costumes locais
27

. 

 Conforme as sociedades foram se desenvolvendo, suas relações socioeconômicas 

foram ficando mais complexas, provocando a evolução dos pactos e das regras que a estes se 

aplicavam. 

 Explica-se: a evolução socioeconômica implica na modificação dos usos do 

tráfego e consequentemente gera à sociedade, necessidade de novos modelos contratuais para 

regulamentar suas relações; daí o direito ter que dar uma resposta a estas exigências. 

 Neste sentido, aponta Álvaro Villaça Azevedo:  

 

É de ver que as regulamentações legais dos institutos jurídicos surgem depois de seu 

aparecimento, reafirmando-os perante a sociedade, que os criou pelos usos e 

costumes. Daí o fato de ser o Direito, a imagem da própria vida humana em 

relacionamentos contínuos. A atuação dos seres humanos cria, modifica e extingue 

os fenômenos jurídicos
28

. 

 

 Interessante observar que a reiteração das relações econômicas faz com que usos e 

costumes se sedimentem em certas formas contratuais – normas de conduta humana – que são 

vistas pelas sociedades específicas da época como geradora de compromissos, de direitos e 

obrigações. Como consequência, estas regras passaram a ser escritas depois como objeto de 

lei, mediante regulamentação sistemática, adquirindo assim tipicidade legal. 

 A questão da tipicidade dos contratos tem origem nos contratos nominados do 

direito romano, isto pois, naquela sociedade não se compreendia o contrato como categoria 

geral, visto que a força obrigatória em relação a exigência das obrigações dele decorrentes 

advinha do cumprimento exato da fórmula prevista em lei. 

 Álvaro Villaça Azevedo retrata, em seu manual sobre contratos típicos e atípicos, 

que para cada contrato previsto no direito romano, correspondia uma respectiva ação civil 

                                                                                                                                                         
certeza e da segurança jurídica.        
27
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para exigir seu cumprimento que levava um mesmo nome:  

Assim, a distinção entre os contratos nominados e inominados tinha em Roma 

importância capital, pois os contratos-tipo, romanos, impediam a existência de 

qualquer pacto que não estivesse admitido pelo costume e consolidado segundo o 

Direito dos Quirites, e os contratos que não figurassem, expressamente, neste rígido 

sistema, ficavam à margem da proteção jurídica. Eram conhecidos como pactos 

(pacta).
29

 

 

 

Tal limitação se deu até a época de Justiniano. É desta previsão nominal, tanto dos 

contratos quanto das respectivas ações para cumprimento das obrigações deles decorrentes, é 

que surge na doutrina, a classificação de contratos nominados e inominados, como sendo os 

primeiros, aqueles previstos legalmente mediante nome próprios e os segundos, os que não 

tinham esta condição.  

  Com o passar do tempo, como é natural das sociedades, o desenvolvimento 

socioeconômico e as novas necessidades do tráfego culminam com a insuficiência dos tipos 

legalmente previstos e surge a necessidade de outras formas de contratação, razão pela qual os 

contratos inominados passam a ser utilizados. 

 A partir de Paulo (não seria bom especificar quem é este?), passa a haver um 

abrandamento do rigorismo da forma, de tal sorte que se viabiliza à parte que cumprisse sua 

parte no ajuste, o direito de exigir da outra uma indenização. Com base no enriquecimento 

ilícito, restituía-se o que se tinha dado a outra parte, mas ainda não era possível exigir a 

contraprestação. 

 Destarte, o pacto passava a ter maior proteção e utilização, mas ainda não tinha a 

força própria de um contrato.  

  Já no princípio da Era Imperial, os juristas viram-se adstritos a aceitar os pactos 

sinalagmáticos, ou seja, aqueles que estabeleciam obrigações recíprocas entre as partes 

celebrantes, como contratos, desde que cumpridos por uma delas. Nesta esteira, no fim do 

Século III da Era Cristã, já estava totalmente aceita a prevalência da doutrina do contrato 

inominado, com força obrigatória e com ação própria: praescriptis verbis.
30

 

 Costumeiramente magistral é a lição de Pontes de Miranda ao estabelecer a 

relevância dos usos do tráfego, não só na definição e na correção do tipo, mas também no 

estabelecimento dos contratos atípicos:  

 
A tipicidade tem causas históricas, por muito fundada no direito romano, porém não 

só a vida jurídica, nos tempos posteriores e nos dia de hoje, atuou e atua como 
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30
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também o trato dos negócios, em caracterizações inevitáveis.       

O tráfico jurídico não só tipiciza ou corrige o tipo. Por vezes, suscita tipos novos (e. 

g., no direito brasileiro, a duplicata mercantil), ou negócios jurídicos atípicos. A vida 

muda. Embora os princípios permaneçam, mudam-se as estruturas e conteúdos dos 

negócios jurídicos. De ordinário, as regras jurídicas só são invocáveis quando faltam 

elementos explícitos de vontade
31

.       

 

 E nesta esteira de se estabelecer o comportamento social como fator determinante 

da evolução do direito, Orlando Gomes, em sua riquíssima obra sobre contratos, aduz que em 

razão da estrutura econômica de cada tempo e sociedade, correspondem espécies contratuais 

utilizadas com mais frequência, ou seja, tipos contratuais
32

.  

 De qualquer maneira, é impossível antever todas as possibilidades de formas 

contratuais e como o direito está sempre na esteira da sociedade, submetido a esta limitação 

em relação à previsibilidade de todas as formas contratuais, fez-se necessário permitir que os 

indivíduos pudessem criar novas formas contratuais, que a despeito de sua tipificação legal, 

demandam a tal força obrigatória como meio de garantir a circulação de riquezas.   

 Esta necessidade, já presente na sociedade romana, permanece na atualidade, e 

implica uma necessária evolução que é atendida ao se conferir a possibilidade de inovar em 

termos contratuais, traduzindo-se na conferência de instrumentos às partes para não só ajustar 

novos modelos, mas também estabelecer o regime jurídico no qual estes estarão inseridos, e 

ainda exigir o cumprimento das prestações daí decorrentes, sem o quê esta liberdade não faria 

qualquer sentido.   

 Álvaro Villaça Azevedo relata que a liberdade de contratar – que teve seu apogeu 

no século XIX – “abriu novos horizontes aos indivíduos, que iniciaram a criação de inúmeros 

contratos, nos moldes de suas necessidades atuais, aumentando o elenco de convenções 

inéditas, ao lado dos contratos tradicionais (...)”
33

. 

  Portanto, ante a impossibilidade de o legislador regulamentar todas as formas 

contratuais que vão surgindo, as partes ganham liberdade e a autonomia da vontade semeia 

novas formas de progresso diante das necessidades socioeconômicas. 

 E atesta Orlando Gomes:  

 

No direito moderno, é facultado ao sujeito de direito, criar mediante vínculo 

contratual, quaisquer obrigações. As pessoas que querem obrigar-se não estão 

adstritas, com efeito, a usar os tipos contratuais definidos na lei. Desfrutam, numa 
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33

 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

111 



26 

 

palavra, a liberdade de contratar ou obrigar-se
34

. 

 

 

 Neste ponto, é importante fazer a necessária distinção entre liberdade de contratar 

e liberdade contratual, no sentido de a primeira se referir ao poder de a parte livremente 

escolher se obrigar e a segunda de estabelecer o conteúdo do contrato.  

 Se, em regra, a liberdade de se contratar é plena, a liberdade contratual deve estar 

adstrita aos princípios e regras gerais e, portanto, sofrer maior ou menor limitação, a depender 

da natureza da contratação.  

 Se a aceitação da figura dos negotia nova
35

 em Roma se deu em razão da 

necessidade de dar uma resposta justa aos problemas socioeconômicos, não se pode esquecer 

a liberdade que imperou no mundo dos contratos no século XIX também era um mal, quando 

utilizada com abusos, razão pela qual Álvaro Villaça Azevedo a todo o tempo em sua obra 

reverbera que deve haver uma limitação à liberdade, mediante o estabelecimento pela 

legislação de um regime geral dos contratos atípicos:  

 
Daí a necessidade de consubstanciar-se na lei uma orientação segura para os 

institutos jurídicos, sempre mais, no sentido do esclarecimento das dúvidas e do 

evitar polêmicas, que muitas vezes subtraem o jurista da realidade social e o 

projetam pelos campos filosóficos de doutrinas intermináveis, que colocam em risco 

os próprios indivíduos em sociedade. A lei deve conter, o quanto possível, solução 

de problemas doutrinários a ela anteriores, para que o Norte do futuro abra 

horizontes seguros, mesmo que seja preciso definir institutos jurídicos, contrariando 

o adágio “omnis definitio in iurecivile prericulosa est: parum est enim, uti subverti 

possit” (toda definição em Direito Civil é perigosa, pois é difícil que não tenha de 

ser alterada)
36

.     

   

  A preocupação mais exposta do autor é da necessária limitação da liberdade 

contratual para evitar abusos e injustiças decorrentes do prevalecimento da vontade do mais 

forte economicamente.   

 Todavia, a questão da limitação da vontade está controlada, vez que enquanto 

pertencente à categoria dos contratos, às relações daí inerentes se aplicam toda a 

“principiologia” e regras gerais pertinentes já inclusive previstas expressamente pela lei após 

o Código Civil de 2002 que aliada a já amadurecida doutrina e jurisprudência acerca do 

assunto, por si devem afastar este perigo. Tal diploma estabelece os mecanismos para a 

correção dos excessos, como, por exemplo, a onerosidade excessiva, a lesão, a possibilidade 

da redução das cláusulas penas excessivas, entre outros, que se aplicam em especial às 

                                                 
34

 GOMES, Orlando. Op. cit., p. 119.  
35

 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 

113, aponta od negotia nova, com a devida referência à sua qualificação por Gaio – Digesto, livro 22, XIX, 5.    
36

 Ibidem, p. 130. 



27 

 

 

relações não paritárias. Seria ilógico, sistematicamente, a repetição destas disposições em 

capítulo próprio.   

 Assim, se é bem verdade que a evolução social implica diretamente em novos 

tipos contratuais, que são estabelecidos pela autonomia da vontade, que deve em regra ser 

preservada, também é que o próprio direito contratual impõe limites aos excessos que possam 

vir a ser praticados e que poderão ser corrigidos pelo judiciário. 

 Como a base dos contratos atípicos é assentada na liberdade de contratar e 

contratual, esta última no sentido das partes poderem ajustar as regras próprias da relação 

jurídica que pretendem assumir, a questão da vontade e da declaração apenas de inerentes à 

existência de qualquer negócio jurídico, aqui assumem papéis capitais.  

 Como o contrato é espécie de negócio jurídico, de atos de vontade, e, sendo a sua 

declaração como elemento geral intrínseco, é importante estabelecer-se a diferença e a 

prevalência entre a vontade e a declaração.       

 O artigo 85 do Código Civil de 1916, o que se repete no art. 112 do atual,  

predispõe que: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.  

 E por isso, afirma Washington de Barros Monteiro:  

 
Declaração que não corresponda ao preciso intento das partes é corpo sem alma. 

Deve ser arredado, portanto, entendimento que se apegue tão somente à literalidade 

da estipulação, quanto verba sonante, com total desprezo da rigorosa intenção dos 

interessados e dos fins econômicos que os aproximaram
37

. 

  

 Ou seja, deve-se sempre buscar a intenção dos interessados e os fins econômicos e 

sociais almejados pelos mesmos ao estabelecer o contrato. 

 Mas, tal disposição deve se coadunar com a determinação contida no art. 113 do 

CC que estabelece que: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e 

os usos do lugar de sua celebração”. E também com o disposto no artigo 5  da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro que determina que “na aplicação da lei, o Juiz 

atenderá mais aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. 

 Assim, é preciso harmonizar estes dispositivos legais, que numa primeira leitura 

parecem antagônicos, no sentido de que fazer prevalecer a intenção significaria buscar a o 

íntimo do agente imprimindo um aspecto subjetivo, enquanto, por outro lado, empreender 

uma interpretação segundo a boa-fé e os costumes do lugar que impingiria um olhar mais 
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objetivo.       

 Discute-se, portanto, o que deve prevalecer em caso de dissonância, se a real 

intenção do agente ou a declaração, isto é, aquilo que foi manifestado.   

 Caio Mario da Silva Pereira em suas instituições afirma:  

  

Na sua interpretação, o que se procura é a fixação da vontade, e como esta deve 

exprimir-se por uma forma de exteriorização, o ponto de partida é a declaração da 

vontade. O hermeneuta não pode desprezar a declaração de vontade sobre o pretexto 

de aclarar uma intenção interior do agente. Deve partir, então, da declaração da 

vontade e procurar seus efeitos jurídicos, sem se vincular ao teor gramatical do ato, 

porém indagando a verdadeira intenção
38

.  

 

 

 Antonio Junqueira de Azevedo
39

 apoia-se nas lições de Pontes de Miranda que 

explicitavam que o querido precisa estar na manifestação, ou seja, o que se busca não é a 

vontade interior, no aspecto psicológico do agente, mas sim na manifestação da real vontade. 

 E, neste sentido, os motivos em princípio são irrelevantes. Apenas os motivos 

determinantes passam a fazer parte do negócio. Estes, para integrarem o negócio jurídico, 

precisam, além de serem conhecidos pela outra parte, comporem o seu interesse. Na realidade, 

os motivos determinantes são acordados pelas partes e, por esta razão, passam a compor o 

conteúdo da declaração de vontade
40

.  

 Não há que se buscar o pensamento do agente, aquilo que ficou em sua psique, 

mas sim, partir-se da declaração, independentemente do modo de manifestação, para que 

segundo a visão social que se tem dessa, considerando-se tempo e lugar, obtenha-se esta 

vontade.  

 Mas, a manifestação de vontade que consubstancia a declaração, ou seja, o 

consentimento há que existir para que se tenha negócio jurídico, sendo que a boa-fé não 

supera esta necessidade, é o que se pode observar no seguinte acórdão:  

 

NEGÓCIO JURÍDICO. Inexistência. Escritura de venda e compra lavrada com 

assinaturas falsificadas dos alienantes. Irrelevância de suposta boa-fé dos 

adquirentes para conferir validade a negócio sem elemento essencial do 

consentimento do alienante. Suposta boa-fé que pode apenas e tão somente gerar 

efeitos em relação a eventuais benfeitorias introduzidas no imóvel. Cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide não caracterizado, pois o conjunto 

probatório trazido pelas partes se mostra suficiente para verificação das 
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discrepâncias entre as assinaturas. Contestação que não afirma de modo claro a 

autenticidade da assinatura do Autor. Ação Procedente. Recurso não provido.
41        

 E como para os contratos atípicos não há prévia regulamentação legal 

estabelecida, as partes devem acautelar-se na fixação das normas contratuais, buscando tecer 

em minúcias as disposições a que pretendem se submeter. Fixadas estas premissas pelas 

partes, segundo os princípios e as regras gerais inerentes aos contratos, deve-se preservar a 

vontade manifestada. Só os contratantes devem estabelecer o regime de seus próprios 

interesses. 

 Álvaro Villaça Azevedo chama atenção no sentido de que ao contrato atípico deve 

ser deferida unidade de tratamento
42

, evitando-se a aplicação dos regimes dos tipos legais 

existentes as prestações isoladamente, vez que tal prática pode infringir a real intenção das 

partes que deve ser preservada.  

 Sendo assim, para os contratos atípicos deve-se sempre buscar-se a vontade 

declarada pelas partes e atende-la, sempre que respeitados, os princípios contratuais, os bons 

costumes e a ordem pública, evitando-se a aplicação direta de regime legal dos tipos 

semelhantes a uma ou algumas prestações previstas para evitar equívocos. 

 Bom exemplo neste tocante é o contrato de “built to suit”, partindo sua análise de 

dois precedentes jurisprudenciais de diferentes épocas:  

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – Contrato 

atípico (built-to suit) que encerra amplo feixe de direitos e deveres, relativos a 

contratos de construção, empreitada, financiamento e incorporação imobiliária, além 

de outras características próprias – cláusula de renúncia à revisão do valor válida e 

eficaz, na medida em que firmada paritariamente com a ré enquanto na livre 

administração de seus interesses patrimoniais disponíveis, não se confundindo com a 

renúncia ao direito constitucional de ação (CF, art. 5º, inc. XXXV) – Carência da 

ação confirmada
43

.  

(...) O negócio jurídico firmado entre as partes não se submete exclusiva ou 

preferencialmente ao regime das locações de imóveis urbanos para fins residenciais 

ou comerciais (Lei nº8245/91). A avença contempla em seu bojo amplo feixe de 

direitos e obrigações às partes que extrapolam os limites da pura locação do imóvel, 

o que põe a legislação especial da locação em segundo plano quanto ao negócio 

jurídico sob exame, que deve ser regido pela autonomia da vontade privada, em 

atenção ao princípio da liberdade de contratar.  
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LOCAÇÃO. LOCADORA QUE REALIZOU A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL 

NO IMÓVEL, SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES DA LOCATÁRIA. AÇÃO 

REVISIONAL DE ALUGUEL. ARBITRAMENTO PROVISÓRIO. NÃO 

PREVALECIMENTO. PROVIDÊNCIA NÃO COMPATÍVEL COM A 

PECULIARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO 

LEVA EM CONTA APENAS A REMUNERAÇÃO PELO USO DA COISA, MAS 

DEVE COMPREENDER O RETORNO DO INVESTIMENTO REALIZADO. 

REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. AGRAVO PROVIDO. 1. As partes 

realizaram a contratação da locação, tendo a locadora promovido a construção de 

hospital no imóvel, segundo as especificações da locatária. 2. A fixação do aluguel, 

segundo a livre estipulação das partes, levou em conta, não apenas a finalidade de 

servir de contraprestação pelo uso do bem, mas, sobretudo, o retorno do 

investimento realizado no local. 3. Embora se trate de contrato estabelecido antes da 

entrada em vigor da Lei 12.744/2012, que inseriu o artigo 54-A na Lei 8.245/1991, a 

matéria não comporta tratamento diferenciado, pois incompatível a aplicação pura e 

simples da Lei 8.245/1991, em sua primitiva redação a essa modalidade contratual. 

4. Não há como cogitar, ao menos neste momento, da existência de direito à revisão 

contratual, pois não se trata de simples adequação de valor à realidade de mercado. 

5. Não se deparando, em princípio, com a identificação da probabilidade do direito 

afirmado, até porque há fundado motivo para se identificar a figura da contratação 

“built to suit”, revoga-se o arbitramento provisório, determinando-se o 

restabelecimento do estado anterior de coisas
44

.    

 

 Do cotejo destes dois julgados que tratam do mesmo tema “contratos de built to 

suit”, verifica-se que este tipo contratual específico surgiu desta evolução social que 

criativamente estabeleceu essa nova modalidade de ajuste.  

 Por este contrato, o denominado locador assume o compromisso de construir um 

imóvel de acordo com as necessidades específicas do locatário para depois ceder o uso, por 

determinado lapso temporal, em regra bem longo e mediante certa remuneração que 

compreende não apenas a locação mas, também o retorno do capital investido.  

 No geral, são operações econômicas extremamente complexas que implicam em 

prazos de obra, regras de construção, escolha de localização e até mesmo na emissão de 

certificado de recebíveis imobiliários e que não podem de fato ser confundidos com a locação 

pura e simples. Tal confusão é acentuada, pois, ao final do prazo certo ajustado, as partes 

previam que a operação prosseguiria como uma locação não residencial até mesmo por prazo 

indeterminado.  

 Tal operação inovadora, se tornou interessante para as partes contratantes pela 

conveniência que seus efeitos traziam a ambas e passou-se a repetir no seio social. Daí pode-

se dizer que passou a ser um tipo social conhecido. Pois sempre que designada como contrato 

de “built to suit” ou até de “BTS”, seu apelido, era de imediato reconhecida.  

 Daí advieram os primeiros litígios, quando se tornou necessário à prestação 

jurisdicional a qualificação contratual para o estabelecimento de seu regime jurídico. 
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 A princípio, considerando as prestações de ceder o uso mediante pagamento do 

preço e até a nomenclatura locador e locatário, muitos julgados aplicavam regras gerais da 

locação, em especial as de ordem pública, sem considerar suas demais particularidades, 

prestações e até mesmo a operação econômica, o que chegou a causar decisões equivocadas 

que geraram grave desequilíbrio contratual às partes que haviam se comprometido uma com a 

outra de forma paritária e de acordo com sua liberdade contratual.  

 Porém, felizmente tal falha foi corrigida, incialmente com decisões similares à 

primeira jurisprudência transcrita acima que observada a complexidade do contrato e sua 

atipicidade, entendiam por afastar o regime da locação pura e simples para aplicar um regime 

próprio que considerasse a unicidade deste tipo contratual. Justamente por esta situação é que 

foi possível às partes o afastamento de disposições de ordem pública previstas na lei do 

inquilinato.    

 Entretanto, a jurisprudência não era uníssona neste sentido, a provocar certa 

insegurança jurídica e demandar esforço legislativo no sentido de buscar-se disciplinar este 

tipo contratual, razão pela qual em 2012 foi introduzido o art. 54 A à Lei 8245/91 pela lei 

12.744/2012 e que já é citada no segundo julgado.   

 Mais interessante ainda é observar que tal artigo foi introduzido para garantir 

maior liberdade contratual entre as partes, a exemplo do que já acontecia com o contrato de 

locação em shopping center. Isto, pois, devido à complexidade e a peculiaridade de cada caso 

concreto destas operações, o que realmente se pretendia é que as partes pudessem livremente 

pactuar em contratos deste tipo, sabendo que no futuro poderiam exigir o adimplemento das 

prestações.                            

 Por conseguinte, pode-se afirmar que na interpretação dos contratos atípicos 

sempre se deve atentar para a unidade do contrato, sua causa (no sentido de objetivo almejado 

pelas partes), para assim atender-se aos fins sociais a que este se dirige. 

 Outro ponto interessante a ser analisado destes julgados, e que mais interessa à 

este título, é a evolução do direito contratual.  

 Tal contrato se inicia num processo de total inovação decorrente da evolução 

social, como completamente atípico, diante de sua repetição passa a se tornar um tipo social
45

 

conhecido, quando apesar de não previsto legalmente já é reconhecido na sociedade e na 

                                                 
45 Autores se referem ao “tipo social” ou “sócio-jurispudenciais. SACCO, Rodolfo; DE NOVA, Giorgio. Il 

Contratto, in Trattato di diritto civile. Rodolfo Sacco (coord.) Torino: UTET, 2004, p. 452, 2 tomos. 

PENTEADO, Luciano de Camargo. Redes Contratuais e Contratos Coligados. In ______. Direito Contratual – 

Temas atuais. São Paulo: Método, 2008, p. 463-492.        
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própria jurisprudência, para então, enfim, ser introduzido na legislação, tornando-se um tipo 

legal.    

 Esta verificação da existência dos tipos sociais já foi objeto de estudo de Enzo 

Roppo, em sua clássica obra Il Tipo Contratuale: 

 
(...) os contratos atípicos podem ser absolutamente originais, quando a realidade 

econômico-social importa num objetivo de contratar inédito ou, por sua reiterada 

prática na sociedade, implicar em tipos sociais, conhecidos da doutrina e da 

jurisprudência que lhe delineiam traços gerais de orientação, ainda que não estejam 

legalmente tipificados em regulamentos.”
46

 

Trata-se de uma visão muito focada no dogma da vontade, como o fator 

preponderante - precedido pela realidade e pelas exigências da economia – acaba por 

tomar conhecimento ex post da existência destes “tipos sociais”, considerando-os 

dignos de reconhecimento e tutela, e procede mais cedo ou mais tarde, à sua 

regulamentação específica: quando isto acontece, os tipos sociais elevam-se a tipos 

legais e as séries destes últimos enriquecem
47

. 

 

 E Karl Larenz, ao aferir que os tipos contratuais legais surgem do tráfego jurídico, 

isto é das práticas sociais, leciona que o legislador, ao regulamentá-los, após sua descoberta, 

pode incluir ou excluir regras que considere adequadas. As partes, por sua vez, podem utilizar 

este tipo previsto pelo legislador para obter as finalidades desejadas, incluindo ou excluindo 

outras prestações, que podem apenas modificá-los ou ainda transformá-los em novos tipos:  

 

O legislador, não precisa, bem entendido, de assumir, o tipo precisamente tal qual se 

formou na vida jurídica; pode mediante a sua regulamentação, introduzir-lhe novos 

traços e descurar outros. Para o tipo tido em conta na lei é decisiva a regulação que 

na lei recebeu. A regulamentação contratual, ajustada pelas partes no caso concreto, 

pode-se afastar-se mais ou menos daquela outra; a partir de tais acordos podem 

desenvolver-se na vida jurídica novos tipos extralegais de contrato (...)
48

.  

 

 No manual largamente adotado no Brasil nos bancos estudantis, Washington de 

Barros Monteiro e Carlos Alberto Dabus Maluf, no livro pertinente à contratos,  incluem a 

análise de tipos que embora não regulamentados na lei, são largamente conhecidos e 

utilizados socialmente, como o de transferência de tecnologia – knowhow, de projetos 

industriais, de engineering, entre outros, evidenciando assim tipos extralegais presentes e 

reconhecidos socialmente.   

  E se observa que esta é, de fato, uma tendência natural dos contratos. 

Primeiramente, surgem como atípicos, mediante estipulações novas realizadas pelas partes 
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para atendimento dos novos usos do tráfego decorrentes da evolução socioeconômica. Na 

sequência, tais modelos passam a ser utilizados reiteradamente e assim, passam a serem 

conhecidos pela sociedade, tratados pela doutrina e referidos e apreciados pela jurisprudência, 

evidenciando-se como tipos sociais. Então o legislador acolhe ou não, a depender de sua 

conveniência, tais contratos, reconhecendo sua importância, para traçar sua disciplina na 

legislação, passando então a ser um tipo legal. 

 E Enzo Roppo assim justifica o recolhimento na legislação de certos tipos 

contratuais:  

As operações econômicas mais importantes e mais difundidas – aquelas em suma, 

mais “típicas” – são tomadas em consideração pela lei que dita para cada uma delas 

um complexo de regras particulares: os tipos dos contratos que lhes correspondem, 

dizem então “tipos legais”, justamente porque expressamente previstos, 

disciplinados pelo legislador (que, submetendo-se a uma certa regulamentação em 

vez de a outra, propõe-se influenciar e orientar a dinâmica das operações 

econômicas que lhes correspondem, concertando os interesses contrapostos que aí se 

encontram envolvidos)
49

.  

 

 Com a devida vênia, apesar das justificativas da disciplina de determinados 

contratos na lei por uma ou outra razão, não é adequado que esta atribuição seja, pelos seus 

adjetivos, como mais importante ou mais difundido. Eventualmente contratos ainda que muito 

utilizados, não devam ser disciplinados pela lei por uma questão de conveniência da sua 

própria natureza.  

 A função é, por sua vez, relevante para justificar a tipificação legal, conforme 

infere Pedro Pais de Vasconcelos:  

 

A função da tipificação é pois de simplificar o processo da contratação, de equilibrar 

o conteúdos dos contratos través do direito do tipo e de acordo com os critérios da 

justiça de sistema, e de integrar as estipulações das partes do modo como o contrato 

é usual e tipicamente celebrado. A designação dos modelos de contratos pode ser 

feita conceptualmente, através da sua definição, da fixação de características 

necessárias e suficientes para a qualificação, ou tipologicamente, pela sua descrição, 

ou de modo intermediário, mais conceptual ou mais tipológico
50

. 

 

  

 Tal ideia de justiça do sistema inclui o tratamento igualitário, visto que diante da 

previsão legal, propicia-se que, na maior parte das vezes, casos análogos tenham resultado de 

interpretação e julgamento semelhantes.                     

 Aliás, interessante é o legislador brasileiro, que às vezes traz o tipo à legislação, 

como nos exemplos do built to suit e do shopping center, apenas para antever que as partes 
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podem livremente pactuar nestes casos no sentido de prevenir uma intervenção inoportuna por 

parte do Estado. Nestes casos, um contraponto
51

, vez que o que se busca não é este tratamento 

igualitário, mas sim a segurança jurídica em relação ao contratado, o prestígio ao “pacta sunt 

servanda”.    

 É que o problema nos contratos atípicos e de tipos sociais surge exatamente no 

ponto que não fora regulado pelas partes, nos quais há lacuna, vez que o intérprete e operador 

do direito terá que integrá-los
52

 mediante a aplicação das disposições típicas e aí surge o 

problema da qualificação.  

 Outros exemplos podem ser trazidos à baila, para demonstrar tipos que o 

legislador incluiu no Código Civil do direito pátrio de contratos que já estavam incrustrados 

no costume jurídico brasileiro, como por exemplo, o contrato estimatório (artigos 534 a 537), 

de comissão (artigos 693 a 709), de agência e distribuição (artigos 710 a 721), corretagem 

(artigos 722 a 729), e, o de transporte (artigos 730 a 756) que deixaram de ser tipos sociais e 

passaram à categoria de tipos legais
53

.  

 

1.3 O tipo contratual e a tendência do operador do direito à tipificação 

 

Da traçada linha que a evolução social e a autonomia da vontade influenciam na 

questão da tipicidade e da atipicidade dos contratos, pode-se compreender que com base na 

repetição das práticas advindas do tráfego jurídico é que se passa a reconhecer determinados 

contratos como de certos tipos.  

Tais tipos podem ser apenas socialmente reconhecidos e então provenientes do 

direito consuetudinário, em última análise, ou, podem ser legalmente estabelecidos. Na 

classificação proposta por Pedro Pais de Vasconcelos
54

 e por Karl Larenz
55

, “os tipos podem 

ser legais ou extralegais”, considerados como fator de distinção terem sido recolhidos ou não 

na legislação, sendo estes últimos os chamados de “tipos sociais”.  

Este “tipo social” se revela como contratos praticados e reconhecidos na visão 

social, em determinada época e sociedade que lhe reconhece um tipo próprio, isto é que possa 
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ser individualizado e traduzido em determinada operação econômica que se difere das demais. 

Ao suscitá-lo, aquela determinada sociedade sabe exatamente do que se está a tratar. 

Nas palavras de Karl Larenz:  

 
Se se trata de um tipo contratual extralegal que se desenvolveu no tráfego jurídico, 

então o lugar das regras legais é ocupado, em primeiro lugar, pelos modelos 

contratuais que se tornaram mais usuais. Estas hão de ver-se, tendo como pano de 

fundo os fins econômicos perseguidos pelas partes, a situação típica dos seus 

interesses e os riscos por elas tidos em conta. De acordo com isso, podem destacar-

se os traços característicos da regulação contratual e apreciar sua importância. 

Mediante a comparação com outros tipos contratuais podem-se, então, constatarem-

se as diferenças e as similitudes e retirar daí consequências para a aplicação 

jurídica
56

.    

  

Lógica e brilhante é a lição de Pedro Pais de Vasconcelos para estabelecer os 

requisitos para reconhecer tal figura, apesar de reconhecer sua graduabilidade no sentido da 

dificuldade de precisar o exato momento em que certa prática assume o status de tipo social:  

 

Para que de um tipo social se possa falar é preciso, em primeiro lugar, que se 

verifique uma pluralidade de casos: a tipicidade não é compatível com a 

individualidade. Em segundo lugar, é necessário que essa pluralidade se traduza 

numa prática, quer dizer que entre os casos que constituem a pluralidade haja uma 

relação ou uma ligação tal que eles se reconheçam como aparentados ou do mesmo 

tipo e que essa prática seja socialmente reconhecível, quer dizer que seja, no meio 

social em que é praticada, reconhecida como uma prática e não apenas com uma ou 

mais coincidências fortuitas. Em terceiro lugar, é preciso que exista no meio social 

em que é praticada, uma consciência assumida, em termo tendencialmente gerais e 

pacíficos, da vigência e da existência dessa prática como algo de vinculativo, como 

modelo de referência e padrão de comparação, e como norma de comportamento, 

isto é, é preciso que exista o reconhecimento do caráter vinculativo dessa prática e 

desse modelo. São, no fundo, estes os requisitos do reconhecimento do direito 

consuetudinário. Os tipos contratuais sociais são direito consuetudinário
57

.  

 

            

Ocorre que para os operadores do direito reconhecerem a figura como de tipo 

próprio há certa relutância, vez que a princípio buscam identificá-la num tipo legal já 

conhecido, e tal prática traz consequências inoportunas da submissão do contrato concreto a 

um regime jurídico que não lhe seja adequado. 

Na clássica obra Il Tipo Contratuale, Giorgio Di Nova aponta que operadores do 

direito, em geral, têm uma tendência à tipificação, argumentando que apesar de ser conferida 

às partes à possibilidade da autodeterminação por meio de contratos inovadores que não 

estejam a priori previstos legalmente, ao analisar estes ajustes, parte-se da sua observância 

em relação aos tipos legais existentes, buscando-se a identificação de um com outro na 
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intenção de se aplicar o regime jurídico já conhecido e designado.        

Apenas e tão somente quando esta tentativa de aproximação com os tipos legais já 

existentes, conhecidos e estudados pelos operadores do direito, em especial, já analisados pela 

atividade jurisdicional se revela frustrada diante da incompatibilidade, por uma via negativa
58

 

é que se reconhece a sua atipicidade, aplicando-se a interpretação daí decorrente.        

Nesta mesma esteira, aponta Enzo Roppo que se faz necessária a qualificação 

contratual até como atípico para possibilitar a verificação da aplicação de leis inderrogáveis a 

determinados contratos, regular os efeitos das disparidades de poder negocial dos 

contratantes
59

. Isto pois, não raro, as legislações estabelecem normas de ordem pública a 

certos regimes contratuais, o que também é evidenciado por Karl Larenz
60

.  

À exemplo, o art. 45 da Lei 8245/91, estabelece a nulidade das disposições que 

contrariem os objetivos da lei do inquilinato. Por muito se discutiu se os contratos “built to 

suit” eram ou não de natureza locatícia, pois como há a cessão do uso mediante pagamento de 

certa contribuição mensal em dinheiro, tal ajuste muito se aproximava deste tipo. Todavia, há, 

neste caso, uma prestação de construção sob encomenda, que muito se aproximava da 

empreitada. Ocorre que muitas disposições inerentes a este tipo contratual, como a renúncia 

ao direito de revisão do aluguel, apesar de fazerem sentido à causa contratual, como objetivo 

almejado, em primeira análise pareciam contrariar o disposto no art. 45, produzindo certa 

insegurança jurídica. Por esta razão, sobreveio a lei 12.744 de 2012 que definiu que apesar da 

natureza locatícia deste tipo de ajuste, as regras livremente pactuadas entre as partes 

prevaleceriam. 

Discussões muito atuais nesta linha de raciocínio são as práticas atuais de uso de 

imóveis mediante certo pagamento de preço, conhecidos da atualidade como “co-working” e 

também os “airbnb´s”. Aliás, quanto a este último, antecipadamente, faz-se a devida vênia 

pela impropriedade da utilização de uma marca para se entender um modelo jurídico. Mas 

pior que esta inadequação seria a tentativa, como tem se visto, de conceituar novas práticas 

jurídicas extremamente inovadoras, como de referência a certo tipo que não as representa. 
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Explica-se: tais tipos são complexos e concatenam não apenas a cessão do uso, mas também 

serviços entre outras prestações, inclusive algumas nunca antes vistas, como a da experiência 

a ser vivida ou oportunizada, tudo tendo como contraprestação certo pagamento de preço. 

Parecem superar, em muito, a locação, podendo-se afirmar que se afastam deste tipo. Mais do 

que isto, a aplicação do regime locatício completo a estes contratos implicaria no seu 

desaparecimento, pois inviabilizaria a operação econômica. Imagine ter que manejar um 

despejo por falta de pagamento para a retomada do bem nessa hipótese? E se for um único 

cômodo? Ou uma cama em um cômodo? Seria, no mínimo, ineficiente. Sendo assim, apesar 

de não se pretender aqui qualificar estes contratos, pois não são objeto deste trabalho, o 

exemplo é elucidativo quanto ao cuidado que se deve tomar para não buscar-se tipificar 

inadequadamente novas práticas.               

E, muito provavelmente, pelo conforto e previsibilidade que o conhecido 

proporciona, é que a definição de um contrato como pertencente à uma espécie legalmente 

típica é sempre a primeira resposta que intuitivamente o juiz tenderá a dar.  

Neste aspecto, é interessante a constatação de Pedro Pais de Vasconcelos: 

 

O fenômeno da tipicidade, no direito dos contratos, é também consequência de uma 

certa inércia na vida jurídica e de algum conservadorismo do modo de ser dos 

juristas. A tendência para manter fórmulas e sistemas que dão bom resultados, para 

recorrera a práticas bem conhecidas, para procurar soluções seguras e 

experimentadas, e até para a imitação, não é de pouco peso no fenómeno da 

tipificação dos contratos
61

. 

     

Assim, neste aspecto, verifica-se que muitas vezes o aplicador do direito observa 

que o contrato é atípico, mas busca o regime do tipo mais próximo para dar respostas 

necessárias a eventuais litígios dele decorrentes. Contudo, tal solução pode levar a aplicação 

equivocada do direito, visto que estes contratos inovadores reclamam uma disciplina própria e 

que lhes considerem como um todo indivisível, o que será pormenorizado no título seguinte.        

Tal resistência e inadequação se dão tanto para os contratos atípicos quanto para 

os de tipo social.    

Note-se que Karl Larenz, nesse ponto, já ressalvava que: “ a apreensão de um tipo 

jurídico-estrutural tem seu ponto de partida no conjunto de regulamentação que este tipo teve, 

seja na lei, seja já, no caso de se tratar de um tipo extralegal, no respectivo contrato.”
62

 

Deve-se assim, analisar a relação jurídica concreta, para atribuir-lhe a clarificação 
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de contrato e daí seguir abstraindo, analisando-se os tipos próximos, sejam eles legais ou 

extralegais, checar seu possível enquadramento, mediante a análise da legislação e ou do 

próprio contrato, sendo sempre o contrato considerado em sua unicidade e sua finalidade, no 

sentido causa de atribuição patrimonial. 

Destarte, o que se verifica é que o processo lógico por qual o aplicador do direito 

precisa passar para qualificar o contrato como típico ou atípico, é bem complexo, pois há que 

realizar a análise de exclusão de sua adequação aos tipos já conhecidos, seja legal ou 

socialmente, para somente então poder definir o regime jurídico deste.  

 

1.4 Os métodos subsuntivo e tipológico para a classificação do tipo contratual 

 

 O estudo da tipicidade e atipicidade dos contratos é, em última análise, de grande 

importância prática para se estabelecer o regime jurídico aplicável ao ajuste. O que se busca é 

comparar o caso sob análise, aos tipos já conhecidos para chegar a sua possível identificação, 

ou por exclusão, concluir pela sua atipicidade.  

 Para o exercício desta atividade de relevância atemporal e submetida 

hodiernamente à novos desafios, a doutrina desenvolveu métodos, sendo de maior destaque o 

subsuntivo e o tipológico, aos quais se restringirá o presente trabalho.   

 A subsunção é o tipo de raciocínio mais comum e talvez se possa dizer até mesmo 

natural a ser realizado pelo jurista. Trata-se da análise de reconhecimento do contrato 

específico com o tipo legal, com base em seu conceito e elementos essenciais.  

 Este raciocínio da subsunção refere-se a um silogismo em que se compara a 

premissa maior, o tipo geral, com a menor, o caso sob análise, para num puro raciocínio 

lógico realizar o reconhecimento deste último quanto à categoria do primeiro. Tem por base 

conceitos gerais abstratos.   

 Para que este raciocínio seja possível, contudo, há que se compreender quais são 

os elementos essenciais identificadores do tipo e, para tanto, faz-se necessário perquirir acerca 

da doutrina dos elementos do negócio jurídico.   

 Como observado por Amaral
63

, o direito romano não chegou a conceber o negócio 

jurídico, como gênero, como se faz hoje, mas apenas se elencaram os elementos dos negócios 

específicos dos tipos determinados. 
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 Assim, naquela época, ao se tratar dos elementos do negócio jurídico, referia-se 

aos: essentialia negotti, aqueles essenciais a sua estrutura e sem os quais não existiam; aos 

naturalia negotii, consequências naturais do próprio negócio sem necessidade de expressa 

menção e aos accidentalia negotti que se referiam às estipulações que podem ser acrescidas 

pelas partes para modificar as consequências naturais.  

 Reforça-se que estes elementos eram sempre considerados em relação aos tipos 

determinados. Exemplo, para a compra a venda, representavam elementos essenciais, a coisa, 

o preço e o consentimento, como naturais, a responsabilidade pelos vícios redibitórios, como 

acidentais, a condição, o termos, o modo ou encargo.  

 Tal classificação ainda é utilizada em diversos manuais, como por exemplo, no 

Curso de Washington de Barros Monteiro
64

, e tem sua utilidade didática. No primeiro livro de 

seu manual de direito civil, obra de referência acadêmica, este faz a seguinte classificação em 

relação aos elementos do negócio jurídico: a) os elementos essenciais, aquilo sem o que o 

negócio jurídico não pode existir; b) os elementos naturais, consequências que decorrem da 

própria natureza do ato, sem necessidade de expressa menção – qualidades, consequência e 

efeitos determinados por lei; c) os elementos acidentais - cláusulas acessórias que se juntam 

ao ato negocial para modificar-lhes algum dos elementos naturais. Não se presumem. Tem 

que ser precisas e determinadas.   

 E prossegue Washington de Barros Monteiro, realizando a referida adaptação 

considerando a abstração do conceito de negócio jurídico, classificando que os elementos 

essenciais, se dividem em: gerais, comuns a todos os negócios e aos particulares, que seriam 

relativos a determinadas espécies.  

 E, nesta esteira, os elementos gerais dos negócios jurídicos dizem respeito às 

pessoas que intervêm no ato, ao objeto deste e ao consentimento dos interessados, referindo-

se ao artigo 104 do Código Civil atual que, na realidade, trata dos requisitos de validade (I - 

agente capaz; II - objeto lícito, possível determinado ou determinável III - forma prescrita ou 

não defesa em lei).   

 E prossegue referida doutrina, que em relação às pessoas, há que se verificar a 

capacidade do agente, ou seja, tratar-se de pessoa dotada de consciência e vontade, a quem a 

lei confere poderes para a prática de atos da vida civil. Passa, na sequência, a referir-se ao 

objeto, definindo-o como as vantagens de interesse economicamente apreciáveis pretendidas 
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pelas partes e que podem consistir em bens ou serviços. E define em relação a este que tem 

que ser lícito, não podendo contrariar a moral, a ordem pública e os bons costumes; possível, 

afastando prestações física ou juridicamente impossíveis; determinado ou determinável.   

 Depreende-se daí que o autor não está a tratar apenas dos elementos do negócio 

jurídico, mas também em muitas passagens da validade, nulidade ou anulabilidade do 

negócio, o que propicia certa confusão ao leitor mais desavisado.  

 Já como elementos particulares, define Washington de Barros Monteiro, a forma 

do ato, que é essencial para muitos negócios (casamento, testamento, transmissão da 

propriedade imobiliária), sendo que a falta desta implica em nulidade nos dizeres do artigo 

166, IV do Código Civil, especificando ainda que a necessidade da forma por ser advinda da 

lei (art. 107/108 do Código Civil) ou da convenção das partes (art. 109 do Código Civil). 

 Toda essa exposição confirma o esforço do mestre para adaptar aquela 

classificação realizada pelo direito romano, à teoria geral e abstrata, o que gera certas 

impropriedades e tanta divergência doutrinária em relação aos elementos essenciais do 

negócio jurídico. Mais do que isto, demonstra que o Código Civil de 1916 ao nomear ato 

jurídico em seu artigo 82, expondo os requisitos de validade do negócio, também contribuiu 

sobremaneira à toda esta panaceia jurídica.  

 Antonio Junqueira de Azevedo, em seu brilhante estudo sobre negócio jurídico
65

, 

leciona que este deve ser observado em três planos diferentes de projeção: existência, 

validade e eficácia. E que a mente do jurista tem que percorrer um a um para a sua perfeita 

análise.  

 Nesta esteira, no plano da existência se verificariam os elementos sem os quais os 

negócios jurídicos não existem, no plano da validade os requisitos para ser válido e da 

eficácia, os fatores de eficácia para produzir efeitos. 

 Assim, por “elementos” seria a maneira adequada de se referir apenas quanto ao 

plano da existência – apontando-se aquilo sem o que o negócio jurídico não existe, ou seja, 

somente aquilo que o constitui. Sem estes, podem até existir outros tipos de relações, como 

por exemplo, as relações contratuais de fato ou paracontratuais
66

, mas não negócio jurídico.  

    E prossegue referido jurista com todo o seu brilhantismo, aduzindo que para 
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estudar os elementos do negócio jurídico, sempre será importante observar que se pode pensar 

em negócio jurídico enquanto categoria, isto é como fato jurídico abstrato, mas que na 

realidade o que existe é o fato jurídico concreto. Assim refere-se ao exemplo de que existe de 

fato a compra e venda entre A e B, que é da categoria intermediária da compra e venda que 

por sua vez é da categoria mais abstrata do negócio jurídico. 

 Portanto, elucida o referido autor que as categorias de elementos devem respeitar 

os mesmos graus de abstração que podem ser conferidos aos negócios e, portanto, podem ser 

divididos em: elementos gerais, sendo aqueles que são indispensáveis a todo e qualquer 

negócio, os elementos categoriais, que são próprios de cada tipo de negócio e aqueles 

elementos que são particulares, relativos aos casos específicos e concretos, mas não ao tipo.  

 E, então em sua obra, o autor propõe a sua classificação dos elementos gerais, que 

se passa a resumir.  

 Os intrínsecos, que são aqueles constitutivos do negócio e que compõem a própria 

declaração de vontade, apontando: a forma que a declaração toma, ou seja, o modo de 

manifestação que pode ser oral, escrita, mímica, através do silêncio, ou de outros atos dos 

quais se deduz declaração; o objeto, compondo o seu conteúdo; e as circunstâncias negociais, 

que podem ser traduzidas naquilo que faz com que a declaração de vontade seja vista 

socialmente como destinada a produção de efeitos jurídicos, na realidade é o modelo cultural,  

considerando-se o tempo e a sociedade em que se dá, que imprime aos atos conteúdo 

destinado a produzir efeitos jurídicos.  

 E os extrínsecos, que são relativos aos negócios enquanto espécie de ato jurídico, 

quais sejam: o agente o tempo e o lugar. Estes elementos não são apenas extrínsecos, mas 

ainda pressupostos, pois, antecedem a própria realização do negócio jurídico.  

 Já, quanto aos elementos categoriais, ou seja, àqueles relativos ao tipo, aponta 

Antonio Junqueira de Azevedo que sua explicitação depende da análise doutrinária da 

estrutura normativa de cada categoria de negócio, advertindo, contudo, que esta decorre 

apenas na ordem jurídica e das categorias postas
67

, e não do conteúdo estabelecido pela 

vontade das partes.  

 Assim, explica que estes elementos podem ser subdivididos em: elementos 

categoriais essenciais e inderrogáveis, os quais servem para definir cada tipo de negócio, 

caracterizando a sua essência e os elementos categoriais naturais ou derrogáveis, que apesar 
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de estarem ligados à natureza do negócio, podem ser afastados pela vontade das partes, sem 

que com isso se modifique o tipo. 

 Como exemplo dos elementos categoriais inderrogáveis, aponta o autor, o 

consenso sobre a coisa e o preço na compra e venda; a disposição de bens para depois da 

morte no testamento e a cessão do uso mediante pagamento de preço na locação. Por 

exemplo, retirado o elemento preço da compra e venda, modifica-se o tipo para doação, razão 

pela qual é uma elemento que tem que necessariamente estar presente para que seja mantido o 

tipo.  

Ressalta ainda referido autor que para certos negócios o elemento categorial 

inderrogável é formal e para outros objetivos, chamados de causais. Mas afirma tratar-se 

apenas de uma questão de prevalência, visto que no direito brasileiro não existem negócios 

absolutamente abstratos, pois a falta da causa sempre terá relevância entre as partes (por 

exemplo, para os títulos de crédito quando há falta de causa pode-se discutir sua prevalência e 

pagamento, desde que este ainda não tenha circulado). 

 Em relação aos negócios objetivos, isto é causais, ainda aponta Junqueira que esta 

causa pode ser pressuposta, ex. depósito que só existe após a entrega da coisa, fiança que 

supõe débito do afiançado, ou final, como, por exemplo, o mandato, a sociedade ou a compra 

e venda.  

 Para os elementos categoriais, somente os inderrogáveis possuem requisitos, 

devendo seguir o regime jurídico estabelecido para o tipo específico.  

 A título de exemplo dos elementos categoriais derrogáveis, aponta o autor a  

responsabilidade pela evicção na compra e venda; a gratuidade no depósito e no mandato, que 

sempre poderão ser afastados pela parte, sem com que se modifique o tipo. 

 Destarte, seguindo a doutrina romanística das lições e Amaral, os primeiros 

elementos categoriais inderrogáveis seriam equivalentes aos essentiala negotii, ou seja 

aqueles essenciais ao tipo; e, os segundos elementos categoriais derrogáveis seriam os 

naturalia negotti, aqueles que apesar de resultarem da natureza do negócio em questão, 

podem ser afastados pelas partes, sem que este mude de figura. 

 Já os elementos particulares, descreve Antonio Junqueira de Azevedo, seriam 

aqueles constituídos voluntariamente pelas partes em relação ao caso concreto e sem ser 

comum ao tipo, sendo que justamente por serem resultado do interesse e criatividade das 

partes seriam eles infinitos, ainda que como os mais comuns possa-se apontar a condição, o 

termo, o modo ou o encargo. 

 Coincidem com os accidentalia negotti da classificação tradicional, explicitados 
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no item anterior, porém Junqueira crítica esta nomenclatura, pois dá uma conotação de que 

tenham menor importância, e, José Carlos Barbosa Moreira adverte que são acidentais 

considerados os negócios jurídicos abstratamente, mas não no caso concreto, pois daí eles 

passam a fazer parte inerente.  

 Verifica-se assim que os elementos do negócio jurídico divergem dos requisitos 

de validade, e consequentemente, ser ou não lícito é requisito e não elemento, assim como 

todos os outros apontados pelo atual artigo 104 do Código Civil. 

 Como afirmado por Pedro Pais de Vasconcelos: “A doutrina dos ‘elementos do 

contrato’ constitui o exemplo mais significativo do pensamento conceptual em matéria de 

contratos. Opera uma classificação tripartida do conteúdo do contrato em elementos 

essenciais, naturais e acidentais”
68

.    

 A importância desta classificação proposta não é só didática
69

, o que já seria 

muita, mas também prática, como, por exemplo, para reconhecimento do tipo e do regime 

jurídico aplicável a cada negócio, bem como para a conversão a fim de ser cumprir o princípio 

da conservação em caso de nulidade. 

 Para o reconhecimento e definição do tipo, portanto, em especial quando se utiliza 

o método da subsunção, interessa ao operador do direito a análise de identificação dos 

elementos categoriais inderrogáveis do contrato concreto com a premissa maior do tipo 

prevista em abstrato.    

 A subsunção, todavia, é extremamente rígida
70

, pois implica no reconhecimento 

exato destas características que podem ser atribuídas aos tipos previstos, mediante esta 

identificação dos elementos categoriais inderrogáveis, de sorte que quando no contrato in 

concreto se acrescenta ou retira algum elemento que se entende por inerente ao tipo legal, o 

método de subsunção falha e não viabiliza a qualificação.    

 Karl Larenz, ao tratar da insuficiência da subsunção, parte do ponto que o 
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silogismo necessário a este modo de pensamento implicaria sempre na adequação de um 

conceito de menor extensão a um conceito de maior extensão. No entanto, o direito trabalha 

com fenômenos, no sentido de fatos acontecidos que precisam ser transformados em 

enunciados para ser atribuídos à hipótese normativa. Neste aspecto, já há uma valoração, pois 

alguém fará uma apreensão de acordo com as noções sociais e suas próprias experiências, 

deixando assim de ser conceitual. Daí prossegue para atestar que a subsunção, vista 

tecnicamente na lógica, torna-se impraticável porque o sistema não é estanque e imutável, 

feito de conceitos fechados. Conclui então pela sua impossibilidade, pois: os fenômenos da 

vida não têm limites exatos e não se ajustam aos conceitos abstratos, mas apresentam formas 

de transição e mistas; permitem inovações, ou seja, novas configurações; e, por último, pois o 

legislador não utiliza expressões precisas.
71

       

   Já, Pedro Pais de Vasconcelos trata da “subsunção falhada quando os elementos 

do negócio jurídico específico têm algo a mais, a menos, diferente ou se subsume a mais de 

um tipo”
72

 que impede que ela ocorra em razão do silogismo que lhe é necessário.   

  Por esta razão, Francisco Paulo de Crescenzo Marino tece crítica apontando a 

insuficiência
73

 deste método para diversos casos concretos e apoiando-se na lição de Giorgio 

de Nova, apresenta a solução do método tipológico
74

.  

 O método tipológico permite então a recondução do contrato específico ao tipo 

normativo e não é tão rígido, visto que pode ser gradual, quanto maior ou menor for a 

adequação ao tipo, “tratando-se de um juízo de conformidade suficiente e não de 

identidade”
75

. 

 Para o pensamento tipológico não se faz necessária a presença de todos os 

elementos caracterizantes do conceito geral abstrato para a qualificação de um contrato, 
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podendo prescindir-se de alguns, ou somarem-se prestações que não lhe sejam comuns
76

.      

 Pedro Pais de Vasconcelos defende à aplicação do método tipológico aos 

contratos atípicos mistos justificando que estes se situam numa posição intermediária entre os 

tipos
77

, vez que apresentam ao menos prestações de mais de um tipo.     

 Karl Larenz tece crítica no seguinte sentido: apesar do método tipológico ser mais 

flexível e assim adequado para atender as necessidades da liberdade contratual, ele é menos 

seguro juridicamente – pela falta de critérios definidos - abre a possibilidade de julgamentos 

intuitivos
78

. 

 Todavia, como já explicitado, apesar de fazer parecer perder em segurança 

jurídica, na realidade instrumentaliza a necessidade maior, a da possibilidade de inovação 

para a evolução social, já contemporizada anteriormente no subtítulo inaugural. E quando se 

considera o contrato em si, sua unicidade, sua causa no sentido de atribuição patrimonial, e as 

disposições específicas pretendidas pelas partes, resolve-se esta aparente fragilidade e, na 

realidade, tem-se um ganho em termos de maior grau de certeza quanto ao regime jurídico e 

previsibilidade de consequências
79

.  

 Para se proceder à qualificação contratual pelo método tipológico, devem ser 

observados, os “índices do tipo”. Estes se referem à característica que, de um modo ou outro, 

auxiliam na distinção de um contrato, um tipo, dos demais, há que se ter em mente o que Karl 

Larenz identificou como “imagem global”
80

 do tipo, que chega a ser intuitiva
81

.     

 Na excelente lição do ilustre Pedro Pais de Vasconcelos, este explica os índices do 
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acordo com isto, a coordenação de um contrato determinado ao tipo contratual não depende tanto da 

coincidência em relação à todos os traços particulares, mas da imagem global.” (LARENZ, Karl. Op. cit., p. 

666).          
81

 “Tuttavia, il processo astrattivo che porta ala costruzione del tipo si diferenzia profondamente da quello che 

conduce all’elaborazione del concetto. L’intuizione vi giocca infatti um ruolo determinante. I dati caratteristici 

vengono evidenziati infunzione di um quadro complessivo colto mediante l’intuizione, renunciando ala pretesa 

che essi siano tutti presenti in tutti gli elementi del grupo; e vengono riuniti non semplicemente sommandoli ma 

ricomponendoli ad immaginare del complesso intuito.” (DE NOVA, Giorgio. Il tipo Contratuale. Padova: 

CEDAN, 1974, p. 126).    
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tipo: 

São características que dão alguma contribuição útil, quer à individualização, quer à 

distinção, quer à comparação, ainda que esse contributo não seja, por si só, 

determinante. Não se trata apenas dos elementos “sine quibus non”, à imagem  dos 

“essentialia”; também as características simplesmente coadjuvantes que só na 

presença de outras adquirem significado indiciário e ainda as características 

simplesmente frequentes ou mesmo ocasionais constituem índices do tipo, sempre 

que tenham qualidade indiciária, isto é, sempre que indiciem, que dê indício ou 

constituam um sintoma da presença deste ou daquele tipo de contrato e que sejam 

hábeis para contribuir para juízo de correspondência ao tipo, para a comparação de 

tipos entre si, ou de casos com tipos
82

.  

 

 

 Tal método tipológico não exclui a possibilidade de aplicação do subsuntivo, na 

realidade, os dois são complementares. Aos contratos mais simples, com conceitos mais 

definidos, aplicar-se-á de maneira mais natural a subsunção, naqueles outros mais complexos, 

o tipológico será a solução viável à sua qualificação.  

 E enquanto o modelo raciocínio conceitual da subsunção
83

 possa mesmo aferir 

certo negócio como de determinado tipo com bom grau de certeza, o tipológico permite a 

qualificação de contratos de operações mais complexas, ou aqueles nos quais as partes, no 

livre exercício de sua autonomia da vontade, tenham incluído ou excluído prestações diversas 

das que habitualmente contratadas para aquele modelo, ou tenham combinado prestações 

típicas de mais de um tipo contratual, ou estabelecido algo inovador, mas buscando se 

aproximar de um regime já conhecido.  

 Quando se concluir, apesar da utilização do pensamento tipológico, que um 

contrato in concreto prescinde ou extrapola demasiadamente das características do tipo a que 

ele se aproximava, não sendo possível sua recondução a este, estar-se-á diante de um contrato 

atípico
84

.                  

 

1.5 Os contratos mistos – a impropriedade desta designação  

 

 Em brevíssimas palavras, verifica-se que os contratos atípicos são acordos de 

vontades novos, no sentido de não serem anteriormente disciplinados em lei, pela doutrina ou 
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pela jurisprudência, que visam criar, modificar ou extinguir relações jurídicas.  

 Desta proposta de conceito, extrai-se que, apesar da sua atipicidade, estes ajustes 

não deixam de ser contratos, e, portanto, de estar inseridos na disciplina geral a estes 

aplicáveis, mas também os diferencia dos tipos sociais e legais existentes.   

 Álvaro Villaça Azevedo tece a seguinte distinção:  

 

Os contratos típicos recebem do ordenamento jurídico uma regulamentação 

particular e apresentam-se com um nome, ao passo que os atípicos, embora possam 

ter um nome, carecem de disciplina particular, não podendo a regulamentação dos 

interesses dos contratantes contrariar a lei, a ordem pública, os bons costumes e os 

princípio gerais do direito.
85

  

 

 Já, por sua vez, Orlando Gomes afirma que:  

 
Ordenados a atender interesses não disciplinados especificamente na lei, os 

contratos atípicos caracterizam-se pela originalidade, constituindo-se, não raro, pela 

modificação de elemento característico de contrato típico, sob forma que o 

desfigura, dando lugar a um novo tipo. Outras vezes pela eliminação de elementos 

secundários de um contrato típico. Por fim, interesses novos, oriundos da crescente 

complexidade da vida econômica reclamam disciplina uniforme que as próprias 

partes estabelecem livremente, sem terem padrão para observar.
86

  

 

 Portanto, os contratos atípicos são os ajustes originais decorrentes das novas 

necessidades de tráfego que a evolução econômico-social produz, mediante a exaltação da 

liberdade contratual, a qual se confere força obrigatória. 

 Estes contratos atípicos podem ser essencialmente originais, formados a partir da 

vontade das partes que estabelecem regras inovadoras que não encontram respaldo nos tipos 

contratuais já conhecidos, ou podem resultar da mescla de elementos próprios de outros 

contratos. 

 Orlando Gomes classifica-os em contratos atípicos propriamente ditos e contratos 

mistos. E a estes mistos, propõe a seguinte subclassificação: 1. Contratos gêmeos; 2. Contrato 

dúplices e 3. Contratos mistos sctrictu senso
87

.    

 Nos contratos gêmeos e nos dúplices há pluralidade de prestações típicas que se 

unem, nos primeiros mediante contraprestação única e nos segundos mediante diversas 

contraprestações, revelando-se assim, este mais complexo. E para o contrato misto strictu 

senso, Gomes se vale da lição de Eneccerus no sentido que apresenta elemento de outro tipo, 
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remetendo-se ao contrato simulado e ao negotium mixtum cum donatione, sem, contudo 

estabelecer a diferenças entre estes últimos. 

 Em brilhante artigo escrito por Tulio Ascarelli em 1930 e denominado Contrato 

misto, negócio indireto, negotium mixtum cum donatione, referido autor já enfrenta com 

extrema técnica a dificuldade da distinção destas espécies, referindo-se à confusão que fazia a 

doutrina:  

(...) pois parece estar-se confundindo o contrato misto, ao qual nossa doutrina 

dominante – e veremos depois se com razão – aplica o princípio da absorção, com o 

negócio mixtum cum donatione, que representa pelo contrário, uma doação indireta, 

um negócio indireto, ao qual se devem aplicar as disposições substanciais, mas não 

as formais que regulam as doações. 

 

 E prossegue o mesmo autor em sua brilhante lição para explicitar o que é o 

negócio indireto:  

As partes estabelecem entre si, um negócio jurídico, é certo, mas o objetivo final a 

que eles visam não é de fato, o que normalmente decorre do negócio por ela 

adotado, e sim um objetivo diferente, muitas vezes análogo ao de outro negócio, 

mais frequentemente sem forma típica própria num determinado ordenamento. E a 

obtenção deste fim ulterior é assegurada por meio de simples elementos de fato, com 

os quais as partes concordam. 

 

 Assim, os fins ulteriores almejados pelas partes são na realidade os motivos que as 

levaram a celebrar o negócio jurídico indireto. Isto posto, verifica-se que o negócio indireto, 

não se confunde com o contrato misto, pois no primeiro não necessariamente há esta 

composição de prestações típicas ou atípicas que formam um novo todo, mas apenas a 

utilização de um determinado tipo para a obtenção de uma outra finalidade que não lhe é 

natural.   

 O negócio indireto ainda se difere do fraudulento. Este último tem por finalidade 

evitar a aplicação da legislação, em outras palavras, burlar a lei, e, portanto de acordo com a 

disciplina geral dos negócios jurídicos, é inválido.  

 Ocorre que os contratos mistos, ensejam dificuldades no regime jurídico a qual 

serão submetidos, objetivo da qualificação contratual. 

 Enzo Roppo, debruçando-se sobre os contratos mistos, observa que quando estes 

são formados por prestações de tipos conhecidos, busca-se a sua análise para verificar se uma 

delas se sobressai às demais, no sentido de prevalecer atraindo a aplicação do regime deste 

tipo específico. Já quando não se consegue estabelecer qual a prestação prevalente, aplica-se o 

critério da combinação, aplicando-se os dois regimes
88

. 
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 Neste aspecto, debruçou-se Pedro Pais de Vasconcelos, em sua obra Contratos 

Atípicos, explicitando as orientações doutrinárias das teorias da absorção, da combinação, da 

analogia e da criação
89

.  

 Baseando-se no pensamento de Lotmar, define a teoria da absorção, no sentido de 

que esta preconiza o reconhecimento do tipo dominante, enquadrando a interpretação e 

regulação do contrato misto neste, mediante processo de subsunção e tratando as demais 

prestações que lhe não são típicas como acessórias de acordo com princípios gerais
90

. Aponta 

ainda que, na sequência, Lotmar foi forçado a admitir a combinação, para a disciplina destas 

prestações de outros tipos que não do de prevalência.  

 Na sequência, expõe a teoria da combinação, atribuindo-a, em especial, à 

Hoeniger e Rumelin. Esta tem por pressuposto a dificuldade de sempre se encontrar um 

elemento dominante, principal do contrato o que, demanda para a disciplina dos contratos 

mistos, a combinação de parte de regimes legais de diferentes tipos legais, designando que as 

parcelas dos tipos podem ser transtípicas
91

. Deve haver uma combinação das consequências 

jurídicas, de parcela dos regimes, e que deve ser graduada de acordo com as prestações 

previstas no contrato misto, mas aplicadas de maneira direta
92

 na disciplina dos contratos em 

concreto. 

 Ocorre que esta solução enfrenta críticas
93

, pois a aplicação direta destas parcelas 

de regimes típicos desconsidera “o organismo”, em outras palavras, a unicidade do contrato 

misto. 

 Então, relata Pedro pais de Vasconcelos que Schreiber “globaliza os tipos 

                                                                                                                                                         
aplica-se a disciplina ditada pelo tipo prevalecente; se os elementos de vários tipos, ao invés, se equivalem, a 

cada uma das prestações aplicam-se as normas do tipo correspondente, segundo o critério da combinação. Isto 
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reduzidos em sede de interpretação e qualificação por parte do juiz – a contratos mistos nos quais se reconhece a 

presença de prestações próprias de contratos típicos, e por esta via à disciplina fixada pelo legislador para os 

tipos legais.” (ROPPO, Enzo. O Contrato.Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Livraria 

Aledina,  1988, p. 137).             
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contratuais como organismos
94

”, observando-os no seu todo, de sorte que a aplicabilidade de 

parte de regimes de outros tipos, que se assemelhem à suas prestações, não deve ocorrer de 

maneira direta, pela subsunção, mas apenas por analogia que respeitará esta individualidade. 

Somente a disciplina geral dos contratos, por ser do gênero a qual a espécie contrato atípico 

está inserida, é que lhe seria aplicável diretamente
95

. 

 Entretanto, continua Pedro Pais de Vasconcelos, muitas vezes os contratos são 

originariamente atípicos e daí não há que se falar em analogia
96

 e surge a necessidade de 

criação de um regime próprio a este com base na teoria geral, nos princípios e na justiça
97

 do 

próprio contrato. Esta seria a teoria da criação.  

 Por fim, o doutrinador observa que nenhuma destas teorias são necessariamente 

excludentes
98

 e  poderão ser utilizadas a depender da realidade do caso concreto, isto é, do 

contrato em estudo.               

 Entre os brasileiros, Álvaro Villaça Azevedo é referência ao tratar dos contratos 

mistos e faz a crítica veemente e deveras pertinente de que os contratos que se formam de 

vários contratos típicos não são típicos, mas atípicos, com o que se concorda:  

 

De minha parte, continuo entendendo que o somatório, em um de dois ou mais 

contratos completos, em que circunstâncias sejam, não possibilita a consideração de 

cada avença como típica; isso porque a prestação desses contratos mesclam-se em 

um todo, sem a possibilidade de separação. Todas as obrigações assumidas formam 

um só contrato, misto, ensejando sua rescisão, por exemplo, o descumprimento 

culposo de qualquer delas
99

.  

 

  E o mesmo autor passa a sua classificação, qual se adota: os contratos atípicos em 
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sentido amplo abarcam os contratos singulares, atípicos propriamente ditos, pois são formas 

singulares não tratadas em lei, e, os contratos mistos, que podem mesclar figuras típicas com 

típicas, tipícas e atípicas ou ainda atípicas e atípicas. E assevera que os contratos que se 

formam de vários contratos típicos, não são típicos, sim atípicos mistos. Os contratos atípicos, 

em geral mistos, formam uma unidade indivisível, um todo uno e complexo e assim devem 

ser tratados
100

.  

 Ou seja, data máxima vênia, parece inapropriada a nomenclatura de contratos 

mistos, pois na realidade, quando as prestações se mesclam formando esta unidade que exige 

a aplicação de um regime diferenciado, a natureza e consequentemente designação de atípico 

faz mais sentido lógico e útil no sentido de lhe propiciar o regime jurídico exclusivo e 

adequado.  

 Por esta razão também é perfeito o raciocínio de Tullio Ascarelli, no sentido de 

ser inapropriada a aplicação da teoria da absorção, segundo qual a prestação prevalente de 

determinado contrato absorveria os outros tipos, fazendo-se prevalecer como do tipo dela a 

ensejar a aplicação de seu regime jurídico. 

 Ora, como estabelecer apenas uma prestação prevalente mediante a combinação 

da essência deste tipo contratual que faz surgir uma figura diversa das demais? Tal situação e 

aplicação do regime poderiam implicar em consequências destrutivas ao novo modelo 

intentado, pois poderia contrariar seus objetivos por completo. 

 A melhor solução é a análise das prestações
101

 e para elas se aplicariam os tipos 

aproximados, por meio da analogia e não diretamente, como sugerido por Pedro Pais de 

Vasconcelos, mas o regime jurídico completo deve ser exclusivo do contrato específico, pois 

há que se considerar a sua unicidade, afastando a aplicação de parte dos regimes dos tipos 

próximos que não lhe fazem sentido.  

        

1.6 Os contratos coligados e as redes contratuais 

 

 Francisco Paulo de Crescenzo Marino conceitua contratos coligados “como 

contratos que, por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo 

contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou 
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recíproca
102

”. 

 E assim explica o autor que para se verificar a figura dos contratos coligados, 

precisa-se observar dois elementos essenciais: mais de um contrato e este vínculo de 

dependência.  

 Entretanto, reconhecer-se estar diante de um contrato único ou de uma pluralidade 

contratual traz certo grau de dificuldade, pois, na atualidade, as contratações são mais 

complexas
103

, no sentido de compreender diversas prestações a serem prestadas por uma ou 

por mais de uma parte, bem como pela própria multiplicidade subjetiva. 

 E o próprio autor, diante da dificuldade verificada para a distinção da coligação 

contratual do contrato único, estabelece parâmetros a serem utilizados pelo operador do 

direito: os limites dos tipos contratuais de referência, sejam eles legislativos ou sócio-

jurisprudenciais; a participação de mais de dois centros de interesse; diversidade instrumental, 

temporal e de contraprestação
104

.         

 Francisco Xavier Leonardo
105

 em sua obra Redes Contratuais no Mercado 

Habitacional, desenvolve a teoria dos contratos coligados, explicando que esta conexão se dá 

objetivamente por um vínculo funcional, visto que as prestações de um contrato se colocam 

em função dos objetivos para além deste contrato e pelo nexo econômico, no sentido de que o 

trânsito de riquezas encaminhado por um contrato impacte diretamente no outro que com o 

primeiro compõe uma unidade e, subjetivamente, pois o que se visa é o propósito comum dos 

contratos, em outras palavras, nenhuma deles teria sido realizado se não fosse a contratação 

dos demais.  

 E o referido autor propõe uma classificação que tem por critério as fontes de 

coligação a partir de exemplos socialmente típicos, explicando que o gênero seriam os 

contratos coligados “lato sensu”, dos quais os contratos coligados em sentido estrito, os 

contratos coligados por cláusula expressa e os contratos conexos são espécies. E que estes 
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últimos, os conexos, se subdividiriam em redes contratuais e contratos conexos em sentido 

estrito.   

 Em breve resumo, os contratos coligados em sentido estrito teriam sua ligação 

determinada por lei que impõe a existência de uma operação econômica supracontratual. Cita 

o autor, como exemplo, a interconexão imposta às operadoras de telefonia. Explica-se: 

quando iniciada a operação da telefonia celular no país para que as pessoas pudessem falar 

com usuários de operadoras diversas das que tinham contratado, foi determinado que estas 

operadoras todas deveriam estar interconectadas, estabelecendo-se assim esta espécie de 

coligação. 

 Já os contratos coligados por cláusula expressa, tem seu vínculo estabelecido 

pelas próprias partes no exercício da sua autonomia contratual, que poderão inclusive 

mensurar a extensão deste vínculo.  

 Os contratos conexos, por sua vez, dão-se pela coordenação de contratos 

diferenciados estruturalmente que, a despeito de manterem sua causa própria, estão 

interligados por um articulado e estável nexo econômico e funcional, capaz de gerar 

consequências jurídicas particulares diferentes de cada um dos contratos. Estes, por sua vez,  

subdividiriam-se nos contratos conexos em sentido estrito e nas redes contratuais. 

 E estabelece que para as redes contratuais, além dos vínculos objetivos e 

subjetivos acima mencionados, ainda existe um sistemático, uma causa sistemática em sentido 

objetivo e concreto. Como sistema que é, trata-se de um conjunto com ordem e união 

composto por seus elementos, os contratos, sendo que a unicidade destes é dada pela conexão 

entre os contratos, pelo surgimento desta causa sistemática e pelo propósito comum.  

 Diante da existência desta causa sistemática, alerta o autor referido que se deve 

pensar que toda a teoria que se aplica aos contratos deve ser também dirigida a esta. Surgem 

assim, em decorrência da aplicação do princípio da boa-fé, deveres paracontratuais 

sistemáticos, que inclusive conferem ordem ao sistema, efeitos próprios da rede, deveres 

laterais ou anexos próprios do sistema.   

 

Os deveres laterais de conduta em uma rede de contratos, portanto, reverberam para 

além dos contratos particulares. Exigem-se comportamentos compatíveis não apenas 

com as relações contratuais singulares, mas sobretudo com as relações determinadas 

em rede. Daí ser lícito defender que na rede de contratos deve ser observados 

deveres laterais sistemáticos
106

. 
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      E continua o autor:  

 

É nesse sentido que se pode defender a existência de efeitos paracontratuais dos 

contratos em rede. A para eficácia dos contratos em rede por ser sintetizada “em um 

dever geral de proteção em favor do sistema explicitado nos diversos deveres 

laterais provenientes dos objetivos de ordem sistemática acima destacados, sem 

prejuízo de um dever de proteção dos destinatários finais dos produtos e serviços 

ofertados mediante uma rede de contratos
107

.  

 

 

 E criando-se esta noção de sistema, deve-se proteger não só a expectativa de cada 

contratante considerado individualmente, mas do próprio sistema, ou seja, daquele objetivo 

comum de todos os participantes. E, na mesma linha é a lição de Ricardo Luis Lorenzetti: 

“Ello significa que hay uma finalidad econômico-social que tranciende la individualidad de 

cada contrato y que constituye La razón de ser de su union; si se desequilibra la misma se 

afecta todo El systema y no um solo contrato”
108

.  

E justifica Ricardo Luis Lorenzetti, portanto, que para a preservação do sistema, 

questões de onerosidade e de abusividade devem ser consideradas não em relação aos 

contratos individuais mas, sim considerando-se a causa sistemática:  

 

Las uniones de contratos deste tipo requierem de una interrelación econômica y 

técnica que debe ser mantenida para su funcionamento, conformando-se el 

equilíbrio objetivo que denominados causa sistemática. Es incompatible com el 

mismo que se impute a la empresa cargas excesivas, que luego volcara sobre los 

demás contratantes integrante de la red, como también lo es que la empresa 

estabelezca cláusulas abusivas que desequilibren el sistema haciendo que solo los 

consumidores soporten los riesgos
109

.       

        

 Francisco Paulo de Crescenzo Marino, em sua obra Contratos coligados no 

direito brasileiro
110

, expõe as consequências potenciais dos efeitos da coligação: a 

interpretação conjunta, do ponto de vista hermenêutico, tem que ser considerado o negócio 

como um todo; a qualificação contratual, que sempre deve considerar os contratos que 

estejam conectados; a derrogação do regime jurídico típico de cada um dos contratos para a 

composição de um regime do todo; propagação das invalidades e das ineficácias; e a 
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oponibilidade do inadimplemento alheio
111

.      

 Como já exposto acima, Francisco Xavier Leonardo (2003) propõe que as redes 

contratuais seriam espécie de contratos conexos em sentido amplo que se diferenciaria dos 

contratos conexos em sentido estrito, por versarem a questões de consumo.  

 Já Francisco Paulo de Crescenzo Marino afirma que as redes contratuais têm 

autonomia teórica e não devem ser tratadas juntamente com os contratos coligados, 

recusando, a princípio, a ideia de tratar-se de uma espécie de coligação. E explica a 

diferenciação entre as duas figuras:  

 

Muito embora não seja objeto deste trabalho tratar da rede contratual, enquanto 

figura dotada de autonomia teórica, parece possível distingui-la dos demais 

contratos coligados ao menos em três pontos. Em primeiro lugar, as redes 

correspondem necessariamente, a fenômeno de contratação empresarial em massa. 

Já os contratos coligados podem mostrar-se totalmente desvinculados da realidade 

empresarias e da contratação em massa. Em segundo lugar, as redes contratuais são, 

necessariamente, estruturadas por uma parte, à qual se ligam diversos outros 

contratantes. A rede é portanto, aberta, comportando uma multiplicidade quase 

infinita de contratos, fungíveis sob a ótica do promotor da rede. Na coligação 

contratual stricto sensu, tal característica inexiste. Por fim a abertura da rede faz 

com que ela se torne divisível, no sentido de a invalidade ou a ineficácia de um dos 

contratos da rede não afetar os demais, pois ela permanece via de regra, 

perfeitamente viável na perspectiva do empresário organizador da rede. Ao 

contrário, um dos principais efeitos da coligação contratual é precisamente a 

repercussão da invalidade e da ineficácia de um contrato aos demais contratos a eles 

coligados
112

.                  

 

 Francisco Paulo de Crescenzo Marino excetua, todavia, que seria possível pensar 

as redes contratuais como uma espécie de contrato coligado, se desse a esse um sentido mais 

amplo. Ao exemplificar, entretanto, dá aquele exemplo clássico do contrato de venda com 

financiamento para consumo e explica que este pode ser observado pelo prisma da coligação 

contratual, ou da rede.  

 Esse raciocínio, a princípio, induz o pensamento de que se o mesmo exemplo 

pode ser observado sob as duas óticas propostas, isto só se dê porque, de fato, um possa ser 

pensado como espécie do outro. Observe-se outro exemplo, o dos postos de distribuição de 

combustíveis. Quando se pensa na relação e nos contratos realizados de locação e de 

distribuição, entre a distribuidora e os revendedores está-se diante de contratos conexos em 

sentido estrito. Todavia, quando o consumidor passa a fazer parte desta relação ao consumir o 
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combustível, ou outro produto ou serviço prestado, a relação passa a poder ser observada pelo 

prisma das redes contratuais.  

 Ocorre que, como exposto no item anterior, as redes contratuais impõe a 

diferenciação desta causa sistêmica, na observação de que as consequências da coligação 

propagação de ineficácias e invalidades, interpretação e qualificação dos contratos, deve ser 

feita, não observando apenas uma relação, mas o todo, considerando a manutenção e 

balanceamento de sua subsistência.   

 Quer-se dizer, utilizando-se do exemplo dos postos de distribuição de 

combustíveis, ao analisar as questões contratuais daí decorrentes, não se deverá realizar a 

análise apenas daquela relação concreta específica entre a distribuidora A e o revendedor B, 

mas de todos os demais agentes atuantes desta relação, da rede como um todo (todos os 

demais revendedores) e mais do fornecimento ou ao menos potencial fornecimento em massa 

de produtos e serviços, considerando a rede.               

 A diferenciação das redes contratuais e dos contratos conexos em sentido estrito, 

seguindo a nomenclatura proposta por Rodrigo Xavier Leonardo, mas observada por 

Francisco Paulo de Crescenzo Marino na lição transcrita acima, parece perfeita e de fato 

quando se atende à ideia da complexidade da rede. 

 Reitera-se por importante a lição de Ricardo Luis Lorenzetti, no sentido de que a 

análise da propagação das invalidades e ineficácias devem ser feitas pensando no sistema 

como um todo. Isto quer dizer que ainda que para a relação jurídica específica e concreta que 

se trata pareça razoável a declaração de abusividade, se esta implicar no desbalanceamento ou 

risco ao sistema, não deve ser realizada.  

 Para exemplificar, imagine-se uma rede de convênio médico, em que se tenha 

estabelecido um prazo de carência para determinada doença. Desde que este tenha se dado 

para garantir a viabilidade e preservação do sistema, diante de um caso concreto, a cláusula 

deve ser tida como válida.  

 O mesmo se opera em relação ao mercado imobiliário, fenômeno recente que tem 

se verificado. Com o desenvolvimento imobiliário e facilitação dos créditos, muitos foram os 

lançamentos de empreendimentos e as vendas mediante financiamento. Participam da 

operação um grande número de contratos, das mais diversas naturezas: fornecimento de 

produtos para a obra, serviços arquitetônicos, de engenharia, de paisagismo, advocatícios, de 

corretagem, entre outros; financiamentos da própria obra; eventualmente, emissão de 

recebíveis imobiliários, enfim tudo organizado numa rede que tem esta unicidade. Ocorre que 
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o cenário mudou e com a crise, muitos adquirentes resolveram distratar
113

 a aquisição de sua 

unidades. Aliás, tal referência a distrato é tecnicamente equivocada, pois trata-se de resilição 

unilateral. Trata-se da conferência da possibilidade do arrependimento a um contrato 

irretratável, algo desprovido de sentido técnico. Ao se observar estes contratos e resilições, a 

validade das cláusulas e o quantum a ser restituído pelas construtoras e/ou incorporadoras, 

não se pode pensar em cada contrato isoladamente, mas no empreendimento como um todo e 

neste modo de contratação. Tem-se que observar o fenômeno da rede a sua causa sistêmica, 

buscando-se manter seu equilíbrio, sob pena de prejudicar não só a parte empresária, mas 

como todos os demais adquirentes que fazem parte daquele empreendimento.  

 A questão é relevante e tem importância prática, pois a noção de rede, como 

esposado, impõe origem, intensidade e efeitos do vínculo diferenciados.     

 Se é bem verdade que a rede não seria uma espécie de contrato conexo em sentido 

amplo, pois ela tem elementos que a diferenciam demasiadamente deles, e que eles, enquanto 

gênero, não têm como abarcar a espécie, também é verdade que quando a coligação contratual 

é estabelecida de maneira mais difusa  para o oferecimento de bens e produtos indistintamente 

no mercado de consumo, potencialmente se verificará uma rede contratual. 

 As redes contratuais, considerando sua estrutura sistêmica, aberta e seus 

elementos especiais que a diferenciam, de fato não podem ser consideradas como espécie dos 

contratos conexos em sentido estrito. Isto, pois, como gênero, estes teriam que poder abarcar a 

mesma base dela, rede, o que não se verifica como já exposto.  

 A qualificação estabelecida tem importância não só teórica, mas prática, pois a 

noção de rede dotada de uma causa supracontratual sistêmica própria impõe intensidade e 

efeitos do vínculo diferenciados.      

 Como efeito do vínculo, assumiu-se a doutrina desenvolvida por Francisco de 

Crescenzo Marino no sentido de que apesar de tratar de coligação contratual, ao que se vê, 

pode ser aplicada às redes devido sua similaridade e estabelece: a interpretação conjunta; a 

qualificação contratual; a derrogação do regime jurídico típico de cada um dos contratos para 

a composição de um regime do todo; a propagação das invalidades e das ineficácias; e a 

oponibilidade do inadimplemento alheio.
114

 

 Por fim, todas estas possíveis consequências devem ser analisadas pois a 
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qualificação de um determinado contrato como conexo ou em rede, traduz em importantes 

consequência na definição de seus regime jurídico como já esposado.    

1.7 A causa – função econômica – como recurso à qualificação contratual 

 

 Diante das dificuldades mencionadas tanto para definição do tipo quanto para 

reconhecimento da unicidade ou pluralidade contratual, o operador e intérprete do direito 

socorre-se da causa, em sua concepção objetiva, para a qualificação contratual. 

 A causa é um dos assuntos mais difíceis e tormentosos para os estudiosos do 

direito, e seria muita pretensão tratá-lo adequadamente, neste estudo tão breve. Por outro lado, 

esta revela-se demasiadamente importante ao tratar-se dos elementos do negócio jurídico e 

dos tipos contratuais. 

 Francisco Amaral, ao tratar desta matéria, aponta que a causa filosoficamente 

pode ser observada ao menos em quatro aspectos diversos.  

 
Para a filosofia, ciência dos primeiros princípios, causa é aquilo de que uma coisa 

depende para existir, distinguindo-se em espécies: eficiente, material, formal e final, 

maneiras pelas quais pode se dar origem a alguma coisa. Causa eficiente, é a que por 

sua ação física produz efeito. Causa material, é aquilo de que uma coisa é feita. 

Causa formal é a forma de que se reveste a matéria. Causa final é aquilo para que o 

efeito se produz. É a causa das causas
115

. 

 

 E prossegue Francisco Amaral, apontando que para o direito, causa importa em ao 

menos três significados: o de causa eficiente, como fato jurídico que produz efeito de direito; 

causa impulsiva, os motivos que levaram à prática do ato; e a causa final, qual seja a direção 

da vontade na produção de efeitos jurídicos 

 Já por sua vez, Pedro Pais de Vasconcelos faz um breve resumo sobre as acepções 

da causa nos ordenamentos jurídicos, francês, alemão e italiano:  

 

Em França é dominante a concepção subjectiva da causa, como motivo, como causa 

“impulsiva”. Na Alemanha, a causa é entendida como “Grund”, como fundamento, 

e distingue-se, consoante é referida a actos abstractos de disposição, que tem como 

causa os contratos subjacentes, ou a contratos obrigacionais causais, em que se 

confunde com o conteúdo do contrato. Na Itália, a causa é predominantemente 

entendida como função econômica e social típica que funda o reconhecimento da 

juridicidade do contrato
116

.  

 

     

 O que importa para a atividade de qualificação contratual é justamente esta 
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acepção da causa final, de função econômica, isto pois contratos sempre são dirigidos por um 

resultado almejado pelas partes, em outras palavras, na busca de uma determinada 

finalidade
117

 .  

 Antonio Junqueira de Azevedo
118

, em seu estudo sobre os negócios jurídicos, 

observa que o conteúdo do ato é elemento categorial inderrogável, sendo que esta é a 

referência que se faz da causa, no sentido de que é fato externo ao negócio, mas que o 

justifica do ponto de vista social e jurídico. Quando conteúdo e causa final equivalem, a 

questão se torna mais simples, entretanto, isto não acontece, por exemplo, no negócio jurídico 

indireto. Na realidade é o elemento categorial inderrogável que fixa o regime jurídico. E neste 

aspecto faz a distinção entre motivo e objeto do negócio jurídico, deixando o primeiro fora 

dele. 

 Na realidade os contratos, enquanto negócio jurídico, nascem das declarações de 

vontade
119

 que são dirigidas a uma certa finalidade, isto é a causa objetiva almejada pela 

partes e que portanto é relevante à sua qualificação
120

.   

 Emilio Betti aponta a causa como recurso à qualificação contratual vez que esta, 

enquanto função econômica de determinado contrato típico, é imutável e dele indissociável e 

portanto, servindo como método para tanto. Mas complementa que é impossível só analisar a 

causa e não os elementos, sendo, portanto, insuficiente se utilizada isoladamente
121

. Todavia, 

sua teoria tratava de uma causa típica usual dos contratos e que não poderia ser alterada, o que 

poderia implicar em certo controle estatal
122

.   

 Já Álvaro Villaça Azevedo, explicitando a lição de Orlando Gomes que busca na 
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causa e na função econômica social do contrato o parâmetro para estabelecer a atipicidade de 

um contrato, mas sem se opor a ela, sugere a pesquisa das prestações e explica o autor: 

“obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica 

vinculado ao credor, e deve cumprir determinada prestação pessoal, positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele, para satisfação de seu interesse” 

123
. 

 E prossegue observando que:  

 
Esse conceito de obrigação resta vivo em cada contrato, pois nestes sempre haverá 

um credor no aguardo do cumprimento, pelo devedor, de uma prestação jurídica de 

dar, fazer, ou não fazer alguma coisa, no interesse daquele que tem, como garantia 

dessa execução, o patrimônio do mesmo devedor
124

.  

 

 Assim, como a prestação integra o contrato, a sua investigação induz à conclusão 

quanto à natureza jurídica das próprias contratações. 

 É por meio deste raciocínio e sem procurar contrariar essa posição doutrinária da 

pesquisa da causa que Álvaro Villaça Azevedo prefere, para localizar os contratos atípicos, o 

critério da análise das prestações, que compõem os contratos (dar, fazer e não fazer), para 

melhor entendimento de sua natureza uma vez que as obrigações integram a essência das 

contratações
125

. 

 É perspicaz a proposta do autor de que não se pode aplicar o regime legal dos 

contratos típicos aos atípicos, mas sim às suas prestações, até porque é inevitável se afastar 

completamente da fórmula concebida para estas; a mente do intérprete caminha neste sentido. 

Mais que isto, viabiliza a percepção e os contornos do regime jurídico que este contrato 

assumirá. Todavia, a qualificação, além da análise das prestações, necessariamente passa pela 

causa
126

, pois esta de fato é a razão de ser do contrato, e dele indissociável, como apontou 

Emílio Betti. 

 Explica-se, a análise das prestações implicaria na aplicação direta do regime do 

tipo de referência desta, entretanto a causa do contrato atípico, pode talvez, justificar o  
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afastamento de parte deste regime, razão pela qual o contrato na sua unicidade deva ser 

compreendido.         

 Francisco Paulo de Crescenzo Marino, em sua obra sobre os contratos coligados, 

também defende que um método não precisa excluir o outro e na realidade são 

complementares, e apoiando-se em Karl Larenz aduz em relação à necessidade de 

complementação que: 

 
Além disso, na medida em que o conceito abstrato não capta a conexão entre os 

elementos das figuras conceituadas, pois trabalha com notas limitadas e abstrai 

daquilo em que cada caso une esses elementos particulares entre si, isto é da 

concatenação de sentido desta regulação, o pensamento tipológico mostra-se 

bastante mais apto a captar desvios do fim contratual concreto em relação à função 

social do respectivo modelo
127

. 

  

 A lição de Karl Larenz se debruça sobre os limites do tipo para asseverar que a 

qualificação de um determinado contrato com o respectivo tipo, deve tomar em conta o que 

chama de “imagem global” deste, visto que para esse método de pensamento mais fluido não 

há a necessidade de coincidência de todos os seus traços, a exemplo do que acontece com os 

elementos no pensamento conceitual
128

. 

 Esta “imagem global” instiga o pensamento à abrangência da causa final, pois na 

realidade é justamente com base nesta
129

 que ainda que se exclua algum traço ou se acrescente 

outra prestação ao tipo de referência, far-se-á este enquadramento.  

Existe, contudo, que se notar que há uma causa final da função econômico-social 

do tipo que é comum a todos os contratos do mesmo tipo, e uma causa mais concreta, ligada 

àquele determinado negócio e ambas devem ser consideradas. Neste sentido, é elucidativa a 

lição de Francisco Paulo de Crescenzo Marino:  

 

Vale notar, todavia, que a noção de fim contratual não tem o condão de substituir a 

função econômico-social típica, mas, antes, de complementá-la. A função abstrata e 

o fim concreto reportam-se a objetos distintos (a primeira, ao tipo contratual; a 

segunda ao contrato individual), sendo como tais inconfundíveis e insubstituíveis. O 

papel do fim contratual é integrativo e corretivo da função típica, no plano do 

contrato in concreto, e não propriamente substitutivo desta.
130
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 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasleiro. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 16.  
128

 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Traduzido por José Lamego. 3. ed.  Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 666.  
129

 “A composição exata da espécie que ensejar a análise demanda apurar qual o nexo de prestações, quais os 

deveres estipulados, qual a dependência entre os mesmos. A causa suficiente, além de ser aquela que permite a 

qualificação, em perspectiva de argumentação, pode ser o elemento apto a descaracterizar um tipo e incluir a 

figura em outro modelo jurídico, perturbando o modelo causal anterior”. (PENTEADO, Luciano de Camargo. 

Causa Concreta, Qualificação Contratual, Modelo Jurídico e Regime Normativo: Notas sobre uma relação de 

homologia a partir de julgados brasileiros. Revista de Direito Privado, vol. 20, p. 235 ess, out/2004).     
130

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
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 Na realidade, o que se verifica, é que a comparação da função econômica do 

contrato específico em concreto, com a do tipo abstrato que se busca o enquadramento, é de 

suma importância como instrumento para a sua qualificação
131

. Por esta razão, Pedro Pais de 

Vasconcelos inclui a causa, enquanto função, como índice do tipo.    

A análise da causa final, quando se está a tratar de contratos não tipicizados na lei, 

assume especial relevância, o que já foi apontado por Luciano de Camargo Penteado, visto 

que nestes casos é, e deve ser, o ponto de partida do julgador para conferir justiça ao caso 

concreto
132

.  

 Diante do exposto, conclui-se que os métodos para a qualificação contratual 

podem ser utilizados concomitantemente. Diante da insuficiência de qualquer um deles, 

podem-se lançar mão dos demais para se extrair o resultado, sendo que a causa objetiva do 

contrato, enquanto função, é deste indissociável e tem grande importância nesta definição e 

por consequência no estabelecimento do seu regime jurídico próprio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
2009, p. 138.  
131

 “A função que aquele contrato que está em questão desempenha em concreto, segundo a sua equação 

econômica interna e a posição das partes em relação a ela, constitui a função econômica individual e concreta e, 

para a qualificação, deverá ser comparada com a função econômica típica, quer dizer, com a função econômica 

que é típica do tipo candidato à qualificação. A comparação da função própria de um certo contrato como a 

função típica de um ou mais tipos contratuais permite aproximá-lo ou afastá-lo e, acima de tudo, permite 

estabelecer um processo comparativo que é frutuoso na descoberta da disciplina concreta, designadamente 

quando se tratar da interpretação complementadora”. (VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 

Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 125).     
132

 “Na realidade cotidiana, a prática negocial, principalmente em regime de empresa, mostra crescente a 

atipicidade de figuras e, quando estas sejam lides que são postas para apreciação pelo judiciário, a vedação ao 

non liquet coloca o órgão de poder na parede. A criatividade precisa ser exercida. Muitas soluções engenhosas, 

recorrem à analogia com os contratos típicos, ou aos princípios do direito contratual. Entretanto, parece estar 

latente a necessidade do conceito de causa, da causa concreta, categorial, presente em cada contrato como ato 

humano dotado de estatuto ontológico único, singular, e irrepetível e de onde o juiz deve partir para, através do 

sistema, captar uma intenção axiológica e poder corretamente julgar, adjudicando o justo.” (PENTEADO, 

Luciano de Camargo. Causa Concreta, Qualificação Contratual, Modelo Jurídico e Regime Normativo: Notas 

sobre uma relação de homologia a partir de julgados brasileiros. Revista de Direito Privado, vol. 20, p. 235 ess, 

out/2004).          
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2 O CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

E SUA APROXIMAÇÃO COM OS TIPOS LEGAIS   

 

2.1 A operação econômica da administração da locação de imóveis 

 

A atividade de administração de imóveis, embora muito difundida, tanto que em 

rápida consulta em sítios de busca na rede mundial de computadores se encontram inúmeros 

modelos contratuais, ofertas, anúncios, julgados, enfim, dos mais diversos tipos de referência, 

é pouco estudada com a profundidade que o presente trabalho impõe.  

Por esta razão, para a sua análise, partir-se-á da operação econômica, observando-

se suas práticas, contratos e a própria jurisprudência, mediante pesquisa randômica. 

Geralmente, a atividade de administração de imóveis é exercida por imobiliárias, 

pessoas jurídicas, que também realizam a intermediação, isto é, em termos técnicos, a 

corretagem, mediante a obtenção de um segundo negócio, qual seja, o da locação. Todavia, 

nada impede, e também ocorre, que o administrador seja uma pessoa física corretor ou não de 

imóveis.  

A verdade é que a administração das locações tem se tornado tão complexa, que 

as pessoas jurídicas acabam por prestar serviços vantajosos, pois sua estrutura concatena 

diversos tipos de profissionais: advogados, engenheiros, corretores, contabilistas, entre outros.  

Note-se, contudo, que a corretagem de imóveis é atividade privativa do corretor 

nos termos do artigo 3º da Lei 6530 de 1978 que regulamenta a respectiva profissão. Assim, 

se for para exercer as duas atividades, intermediar e administrar, é legalmente exigido tratar-

se de um profissional devidamente habilitado, isto é inscrito perante o Conselho Regional 

Estadual dos Corretores de Imóveis (CRECI) da sua respectiva região.     

Muito comum é que o interessado busque um profissional da área imobiliária, seja 

ele uma pessoa jurídica ou física, para que este realize a intermediação do negócio de locação 

e depois, na sequência passe a administrá-lo. Mas, também é possível que o seu imóvel já 

esteja alugado e seu interesse seja apenas o de contratar os serviços de administração.  

Existem ainda parcerias entre profissionais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, no 

sentido de que um realize a corretagem e o outro administre o imóvel.  

Tais serviços de corretagem e administração são oferecidos no mercado de 
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diversas maneiras, através das mais diferentes mídias, todavia a relevância dos meios digitais, 

a exemplo, redes sociais, portais, anúncios ou propagandas em “sites” de busca é inegável. 

Para a contratação dos serviços referidos, o mais comum é que, a princípio, as 

partes assinem apenas um documento mais simples, conhecido no mercado imobiliário como 

“autorização”. Apesar da corretagem não ter forma estipulada pela lei, é recomendável que 

seja feito por escrito, pois dá maior segurança ás partes e até por ser esta uma imposição que o 

Conselho Federal dos Corretores de Imóveis (COFECI) faz e
133

 por meio de resolução.       

Por este, ajustam-se os serviços de corretagem, com ou sem exclusividade, para a 

obtenção da locação, por certos, preço, prazo e condições.  

A análise da capacidade financeira do pretendente locatário, bem como a garantia 

a ser oferecida por ele, são analisadas pelos intermediadores e ou administradores. Pode, 

todavia, num caso ou outro, o pretenso locador preferir realizá-las. 

É comum que, por meio desta autorização, seja, desde logo, compromissado que 

obtido o resultado útil, isto é, realizada a locação, a administração desta será entregue ao 

administrador até ao menos o prazo de duração estipulado para a locação
134

.  

Para obter a locação então, esses profissionais utilizam toda a sua expertise na 

busca pelo pretendente adequado, produzindo fotos, realizando anúncios nas mais diversas 

mídias, entre outros que são contratados por, muitas vezes, terceiros, inclusive orientando 

quanto aos cuidados com o imóvel que se deve tomar para acelerar este processo. Muitas 

empresas têm profissionais de marketing para orientar esta parte da operação e obter os 

melhores resultados.  

Estes pretendentes são atendidos, realizam entrevistas, conhecem diversas opções 

de imóveis, apresentam suas garantias até que um deles é eleito para determinada locação. A 

                                                 
133

 Note-se que o Art. 20, inciso III, da Lei 6530/78 exige a autorização por escrito para anunciar publicamente 

transação que esteja sob os seus cuidados, bem como O COFECI (Conselho Federal dos Corretores de Imóveis) 

emitiu a Resolução 458/95 que exige a autorização por escrito). Independentemente desta obrigatoriedade, os 

Tribunais, inclusive o STJ não exigem o documento escrito para reconhecimento das obrigações decorrentes da 

corretagem, ou seja, do pagamento do seu preço mediante a obtenção do resultado útil, aceitando a sua 

demonstração por outros meios de prova. Precedentes STJ 2ª Seção EREsp263387/PE. Real. Min. Castro Filho. 

j. 14/08/2002. 4ª Turma. Resp. nº187.461/DF Rel. Min. Barros Monteiro. J, 28/06/99. 3ª Turma. REsp 

nº55.984/SP Rel. Min. Waldemar Zveiter. j. 27/03/95.             
134

 O Tribunal de Justiça de São Paulo já tem diversos precedentes pela legalidade da estipulação da 

administração pelo prazo certo ajustado para a locação. Após a prorrogação do prazo do contrato de locação e 

também do contrato de administração por prazo indeterminado é que surge o direito potestativo para a denúncia 

do contrato. Neste sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEL. Pretensão executória de multa contratual decorrente da rescisão antecipada do 

contrato. Prazo contratual observado pelo proprietário. Prorrogação automática por prazo indeterminado. 

Possibilidade de resilição unilateral a qualquer tempo por vontade de uma das partes. Direito potestativo. 

Inteligência do art. 473 do CC. Término do contrato que se afigura legítimo. Inaplicabilidade da multa 

compensatória. Recurso desprovido.” (TJSP. 36ª Câm. Ap. nº0020549-02.2011.8.26.0566. Rel. Des. Milton 

Carvalho. J. 26/11/2015).         
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questão de oferta e procura no mercado influenciam a quantidade de pretendentes, de imóveis 

disponíveis e o nível de exigências de cada uma das partes.  

Por exemplo, em épocas de muita oferta, é natural que os locatários tenham mais 

poder
135

 nas negociações
136

, nos últimos dois anos, além da queda de preço do locativo
137

, 

benefícios com grandes descontos, pagamento de mudança e investimento pelos próprios 

locadores no mobiliário para locatários foram comuns
138

.  

Todas estas questões devem ser orientadas e negociadas pelos intermediadores e 

ou administradores e posteriormente estabelecidas contratualmente, é justamente este o 

motivo da sua contratação.  

Para esta fase da corretagem, ajusta-se um preço certo que é pago no momento da 

obtenção do resultado útil, isto é, com celebração da locação, visto ser esta de natureza 

consensual
139

 e, portanto, independer da entrega da posse. Muito usual é este valor ser 

deduzido do primeiro locativo pago pelo locatário. Nesta hipótese, há que se atentar, em 

especial para questões fiscais, que o locatário paga aluguel, apesar de este ser utilizado para 

pagamento da remuneração do corretor que, por sua vez é devida pelo locador.   

Enfim, estabelecida a locação, dá-se início à sua administração propriamente dita.  

Para a administração, é praxe firmar-se contrato escrito que estipule com mais 

exatidão quais os direitos e os deveres de cada uma das partes. Estes contratos são mais 

complexos ou menos, a depender da gama de serviços
140

 que abranjam. 

As obrigações dos administradores podem compreender: recebimento de 

locativos; pagamento de despesas; controle de encargos; orientação fiscal; guarda e depósito 

de caução em dinheiro; adiantamento de despesas em caso de inadimplência; cuidados com o 

imóvel e reforma; contratação de advogados para as ações que se fizerem necessárias; 

manutenção de conta corrente e seus demonstrativos, com lançamento de créditos e débitos;  

                                                 
135

 ALKESSUANI, Moira Regina de Toledo. (2015). A real proteção do inquilino. Disponível em 

<http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/artigo-a-real-protecao-do-inquilino>. Acesso em 

19/12/2017. 
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 O GLOBO. Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/na-crise-aluguel-mais-barato-17413040>. 

Acesso em 19/12/2017.     
137

 SECOVI. P- dezembesquisa mensal de valores de locação residencial Cidade de São Paulo – dezembro de 

2016.  Disponível em <http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/pesquisa-de-locacao/pesquisa-mensal-de-

valores-de-locacao-residencial-cidade-de-sao-paulo-dezembro-de-2016/6>.  Acesso em 19/12/2017.   
138

 Conhecido no mercado como “rental allowance”. 
139

 “Ao contrário do que muitos imaginam, o contrato é consensual, e não real, aperfeiçoando-se a partir do 

consenso da vontade das partes, quanto às condições da locação, independentemente da entrega do imóvel, ou 

das respectivas chaves.” (SOUZA, Silvio Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 13).  
140

 Quando se emprega o termo serviços, está-se a referir-se em seu sentido mais amplo, de oferecido no 

mercado, sem ser produto, e, não vinculando-se com o tipo contratual mais restrito de prestação de serviços 

previsto no Código Civil.  

https://oglobo.globo.com/economia/na-crise-aluguel-mais-barato-17413040
http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/pesquisa-de-locacao/pesquisa-mensal-de-valores-de-locacao-residencial-cidade-de-sao-paulo-dezembro-de-2016/6http:/www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/pesquisa-de-locacao%20consultado%20em%2019/12/2017
http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/pesquisa-de-locacao/pesquisa-mensal-de-valores-de-locacao-residencial-cidade-de-sao-paulo-dezembro-de-2016/6http:/www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/pesquisa-de-locacao%20consultado%20em%2019/12/2017
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partilha de locativos entre condôminos e ou herdeiros; prestação de contas diária e ou mensal; 

controle das garantias; orientação jurídica e mercadológica; notificações e contranotificações; 

cobranças; negociações; depósito de aluguel e ou encargos em data certa independentemente 

de pagamento pelo locatário; análise e orientação na performance de ativos imobiliários; 

realização e ou administração de obras e reformas; entre muitas outras.   

Portanto, são contratos complexos que podem ter prazo certo, mas que costumam 

se prolongar no tempo indeterminadamente visto estarem intimamente ligados com o contrato 

de locação, a quem a lei atribui este efeito. São assim contratos continuados que preveem 

prestações periódicas de ambas as partes. 

A lei não impõe qualquer formalidade para que a administração de imóveis seja 

estipulada, razão pela qual é possível fazê-lo, inclusive, verbalmente. Sem dúvida, nesta 

hipótese, ambas as partes perdem segurança, pois devido à sua possível amplitude e falta de 

disciplina legal, não se sabe exatamente o que foi contratado.  

Quando contratada por escrito, é também muito usual que em seu bojo tenha 

cláusula específica de procuração, pois dos poderes de mandato, o administrador depende 

para uma série de suas atribuições mais comuns, como por exemplo, dar quitação, 

transacionar, nomear advogados, notificar e contranotificar, entre outras.  

O contratante tem uma série de contraprestações em relação ao administrador, 

sendo a principal o pagamento do preço, geralmente estipulado um percentual
141

 do valor do 

aluguel. Mas pode também compreender deveres de informação, de entrega de documentos, 

de manutenção do imóvel, entre outros.  

O objetivo almejado por quem contrata é exatamente contar com a expertise, 

orientação, cuidados, realização das tarefas pertinentes à locação, ou seja, receber os frutos de 

seu direito
142

 sobre o imóvel sem ter de praticar as tarefas pertinentes, mas também a melhor 

performance dos ativos imobiliários e a diminuição de riscos. No modelo de depósito em data 

certa, independentemente do adimplemento do locatário, acresce-se a intenção de ter 

previsibilidade de recebimentos pelo menos, por determinado período.             

 

                                                 
141

 O Creci-SP em sua tabela referencial sugere a taxa de administração equivalente a um percentual de 5 a 10%, 

a depender da carteira de imóveis objeto do contrato. (CRECI-SP. Disponível em 

<https://www.crecisp.gov.br/corretor/tabelareferencialdehonorarios>. Acesso em 19/12/2017).      
142

 Diz-se direito sobre o imóvel, pois não necessariamente frutos da propriedade, pois pode ser decorrente de 

usufruto ou algum outro direito de uso. 

https://www.crecisp.gov.br/corretor/tabelareferencialdehonorarios
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2.2 A análise das prestações do contrato de administração de imóveis e sua aproximação 

com os tipos legais e sociais existentes  

 

Quando se descreve a operação econômica da administração inevitavelmente se 

passa pelo nome e descrição de outros tipos contratuais, justamente pela proximidade de suas 

prestações com estes, e também pelo raciocínio jurídico para a interpretação do fato que 

ocorre naturalmente, como já referido. 

Vide que no item anterior, alguns termos fizeram-se presentes, em especial, 

prestação de serviços, corretagem, mandato e conta corrente. Todos que também são 

utilizados para designar tipos previstos na legislação e/ou na doutrina.  

Por esta razão, partindo-se da descrição da atividade, pretende-se reconhecer estes 

tipos próximos, para depois analisá-los a depreender-se sua elasticidade, no sentido de 

prevalência e consequente assimilação do contrato objeto deste estudo. 

Se entender-se que o contrato de administração de imóveis possa ser qualificado 

como de um destes tipos próprios legal ou socialmente estabelecidos, resumir-se-á o objeto 

deste estudo a concluir o regime jurídico a este pertinente como lhe sendo aplicável. 

Entretanto, de qualquer modo, tal raciocínio parte, como já expresso, desta análise dos tipos 

próximos para inclusão ou exclusão do contrato objeto do estudo.  

A importância da análise se justifica, visto que estabelecer se o contrato pertence a 

um tipo legal, provoca a aplicação do regime legal estabelecido para ele
143

, e por 

consequência no controle de forma, respeito às normas de ordem pública, regras interpretação 

e integração do seu conteúdo. 

Já quando o contrato não se adequa a um tipo legalmente estabelecido, mas sim 

“extralegal”
144

, um tipo social, a consequência de sua qualificação como tal, implicará na 

análise do uso, no modelo usual, “a título de interpretação complementadora do contrato”
145

.  

Caso o objeto de estudo não se adeque nem ao tipo legal, nem ao social, poderá se 

                                                 
143

 “O Juízo de correspondência do contrato a um tipo legal determina a entrada em vigor do modelo regulativo 

típico constante da lei. Trata-se aqui da vigência e aplicação da lei, quer no que concerne ao modelo regulativo 

típico propriamente dito, quer no que está além do tipo e que se traduz, por exemplo, em exigências de 

publicidade e de forma, ou em incidência de impostos.” (VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. 

Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 180).   
144

 Expressão utilizada por VASCONCELOS, Pedro Pais de. Op. cit., p. 181.   
145

 “A decisão sobre a tipicidade ou atipicidade, quando se refira , quando se refira a tipos extralegais não tem 

relevância quanto a entrada em vigor de um modelo regulativo típico contido na lei. O modelo regulativo típico 

cuja entrada em vigor esteja na questão não é algo externo ao tipo. Esse modelo regulativo típico legal é o 

próprio tipo legal. O juízo de correspondência do contrato a um tipo social extralegal não precisa ser resolvido 

em termos binários, de sim ou não, de tipicidade ou atipicidade; é suficiente e é mais adequado o juízo gradativo 

de maior ou menor tipicidade para servi de base à integração da disciplina contratual por interpretação 

complementadora.” (Ibidem, p. 181).            
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concluir pela sua atipicidade e pela aplicação do regime com base nesta.          

Para a administração de imóveis, como se viu, é muito comum que a relação se 

inicie e inclusive venha a depender da obtenção de um segundo negócio jurídico, que é o da 

locação do bem imóvel. Neste sentido, esta obrigação de promover e obter outro negócio 

jurídico aproxima-se da corretagem que é prevista no Código Civil nos seus artigos 722 a 729, 

de maneira geral, e na Lei 6530/1978 para regulamentar especificamente a profissão do 

corretor de imóveis e suas atribuições.  

Obtido este negócio, passa-se à gestão propriamente dita, controlando-se 

recebimentos e pagamentos de aluguéis e encargos, exigindo-se o cumprimento de obrigações 

de fazer e não fazer, atendendo demandas e tomando providências que visem o transcurso da 

locação da melhor maneira possível.   

Muito administradores se comprometem a registrar tais tarefas em lançamento em 

conta corrente, emitindo os demonstrativos respectivos prestações que remetem ao tipo social 

de conta corrente descrito em diversos manuais de direito civil
146

. 

Mais do que isto, passa-se a gerenciar a garantia da locação.  

Se caução em dinheiro, muitas vezes esta se queda nas mãos do administrador 

devendo-se computar os frutos dos rendimentos pela variação atribuída à caderneta de 

poupança
147

, devendo ao final da locação ser esta creditada ao locatário desde que este 

cumpra todas as suas obrigações. Em caso de descumprimento, obrigações de natureza 

líquidas, certas e que estejam estampadas no contrato de locação, que é título executivo 

extrajudicial
148

, poderão ser desde logo abatidas, sendo respectivo crédito transferido ao 

locador. De outra sorte, caso o descumprimento seja relacionado à obrigação incerta, sendo 

exemplo comum, avarias aos imóveis, a fixação do quantum devido dependerá da 

concordância do locatário ou de decisão judicial, de sorte que a caução deve continuar 

depositada e rendendo até que uma das duas hipóteses ocorra. Observe-se que esta prestação 

aproxima-se muito do depósito voluntário, tipo previsto nos artigos 627 a 646 do Código, mas 

poderia ser absorvida pelo próprio contrato de prestação de serviços, de mandato ou de 

administração de imóveis
149

.  

Contudo, como está presente apenas quando há garantia da locação, portanto não 
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 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 

Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 485. GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Contratos e Atos Unilaterais. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 642. 

WALD, Arnoldo.  Curso de Direito Civil Brasileiro – Obrigações e Contratos. 13. ed. ver., amp. e atuali. pelo 

Prof. Semy Glanz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 527.  
147

 Art. 38, § 2º da Lei 8245/91.  
148

 Art. 784 VIII do Novo Código de Processo Civil. 
149

 A depender de que conclusão se chegue em relação ao objeto deste estudo. 
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é constante da relação contratual investigada, esta será tratada apenas ao se buscar estabelecer 

a sua qualificação, definindo-se se o incorpora (na condição de contrato de mandato, de 

prestação de serviço, atípico misto ou de tipo social próprio) ou se está estabelecido em 

conexão em razão do serviço prestado.  

O seguro fiança, por sua vez, pode ser contratado por apólices plurianuais, mas 

muito mais comum, em especial em razão de seu valor, é que esta contratação se dê 

anualmente. O administrador deve controlar e tratar tanto dos limites as apólice, no sentido 

das verbas previstas, quanto da renovação necessária à manutenção da garantia, pagamento e 

recebimento do respectivo prêmio.  

Depósito e acompanhamento de títulos de créditos ou títulos de capitalização
150

 

que também são utilizados como garantia das locações como caução de bem móvel, 

formalização e acompanhamento de caução de imóveis, bem como, tratativas e avaliação 

esporádica das fianças pessoais, também são responsabilidades comuns atribuídas ao 

administrador.     

É comum ainda o administrador transigir sobre direitos e deveres, dar quitação, 

tomar providências perante órgãos públicos, entre outras medidas no interesse de seu 

contratante locador.      

Para a tratativa de interesses da parte, assumindo negociações, celebração de 

contratos e administração de seus interesses, não há como não se relacionar ao mandato. 

Como dito, muitos contratos escritos, em seu bojo, trazem a menção específica ao mandato. 

Mais que isto, é comum que lhe sejam conferidos poderes de representação por meio de 

cláusula de procuração, que é definida na lei impropriamente
151

 como instrumento do 

mandato
152

.  

Aliás, neste tocante, é importante explicitar que este tipo merecerá maior atenção, 

pois é muito comum nos julgamentos, refletidos na jurisprudência, após a designação do 

contrato de administração de imóveis, os julgadores fazerem referência expressa inclusive 

classificando a relação jurídica como deste tipo
153

.  

                                                 
150

 “Com o passar do tempo, e a sofisticação cada vez maior da economia, tem surgido novas modalidades de 

garantia da locação, mais eficazes. Assim, por exemplo, nas locações de maior valor de aluguel, já tem sido 

praticada a subscrição, pelo locatário, de um título de capitalização, correspondente a certo número de aluguéis, 

e que fica caucionado na entidade financeira que o emite. O título de capitalização é também um crédito, ou seja 

um bem móvel, pelo que nada impede, a nosso aviso, que seja oferecido como caução. (SOUZA, Silvio 

Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 177).        
151

 Diz-se impropriamente, pois mandato e representação não se equivalem, podendo um inclusive existir sem o 

outro, o que será tratado no subtítulo próprio.  
152

 Art. 653 do Código Civil: “Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, 

praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato”.    
153

 “INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – LOCAÇÃO – MANDATO – CORRETORA - NEGLIGÊNCIA 
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Contratação de advogados para agir em juízo e fora dele, são prestações comuns 

assumidas pelo administrador também, por vezes, sem custos adicionais, outras ajustando 

honorários à parte.     

Note-se ainda que se somam prestações que não têm similaridade com tipos 

previstos no Código Civil e/ou descritos em manuais de direito. Por exemplo, a de depósito 

pontual do crédito do aluguel em data previamente estipulada independentemente do 

pagamento pelo locatário. Nesta hipótese, muito conhecida socialmente, o contrato de 

locação, em regra, tem sua garantia estipulada com base no artigo 37 da Lei do Inquilinato, de 

sorte que não se trata de modalidade de garantia ou muito menos de seguro, contudo, a 

imobiliária assume o compromisso de, por certo lapso temporal, assumir estes adiantamentos 

de locativos para que seu cliente contratante locador, tenha previsibilidade de recebimento, 

sub-rogando-se, nestes créditos. 

Análises mercadológicas para atribuir preços de aluguéis, definição de venda ou 

aquisição de ativos imobiliários, investimento em obras ou ampliações, alteração da 

destinação do imóvel, são exemplos de outras prestações que não encontram correspondência 

específica, mas que remetem à prestação de serviços, tratadas no Código Civil artigos 593 e 

seguintes e que podem versar sobre qualquer espécie destes, desde que lícitos - “sejam 

materiais ou imateriais, braçais ou intelectuais, domésticos ou externos
154

 - e, não sendo ainda 

restritos às pessoas físicas”. 

Considerando a grande gama de prestações que podem ser amealhadas a esta 

relação jurídica e ao objetivo de sua qualificação, para a eleição dos tipos próximos que serão 

avaliados para determinar sua suficiência para assumir a relação econômica e jurídica em tela, 

apreciar-se-á a jurisprudência e os tipos a que repetidamente esta se refere ao julgar lides 

desta natureza.  

O Tribunal de São Paulo, ao se pronunciar sobre a administração de imóveis, em 

regra, traz, já nas ementas dos julgados, referência à administração de imóveis, prestação de 

serviços e mandato, sendo que quando a lide trata sobre a primeira fase de intermediação, 

apoia-se no regime legal da corretagem. Apenas para exemplificar, transcrevem-se dois 

arestos, um mais antigo e outro mais recente:  

 

                                                                                                                                                         
NA ADMINISTRAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 

Ausente prova de que tenham as rés, no desempenho do mandato de administração do imóvel da autora, agido 

culposamente, de sorte a ensejar prejuízo material àquela, pertinente o reconhecimento da improcedência da 

ação.” TJSP 31ª Cam. Ap. 1006503-54.2016.8.26.0068. Rel. Des. Paulo Ayiosa. j. 07/11/2017. 
154

 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 

Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 264.  
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CORRETAGEM DE IMÓVEIS E MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORA 

DE IMÓVEIS. PREJUÍZOS PROVENIENTES DA NEGLIGÊNCIA NA 

ESCOLHA DE LOCATÁRIO E SEU FIADOR. A responsabilidade civil nasce do 

contrato ou da lei e, na espécie, as partes firmaram duas avenças: a primeira delas 

consistente na mediação, cujo escopo se exauriu quando alugado o imóvel e, a 

segunda delas, consistente em contrato de administração do imóvel, que teve início 

exatamente com a contratação da locação. Portanto, verificando-se que a 

administradora promoveu a celebração de uma locação com uma pessoa cuja 

identidade sequer se tinha certeza, ante a constatação de que o imóvel objeto 

da locação era ocupado por terceiro que não conhecia a locatária, bem como, 

restando certa a falsidade dos reconhecimentos das firmas da locatária e da fiadora, 

fica evidente que tais fatos são dados reveladores da mais completa negligência de 

quem se propõe a administrar um imóvel.
155

 

“Mandato - Prestação de serviço –Administração de imóvel - Ação de reparação de 

danos materiais - Demanda de condomínio/cliente em face de empresa 

administradora/prestadora - Sentença de procedência – Manutenção do julgado – 

Cabimento - Desídia da empresa ré devidamente comprovada, que culminou em 

prejuízo de ordem material ao autor – Dever de reparar presente – Inteligência do 

art. 667, do CC. Apelo da ré desprovido.
156

 

   

Inclusive, referido Tribunal, através da Resolução 623/2013 designou 

competência às 25ª e 36ª da Seção de Direito Privado para julgar causas relativas a “ações e 

execuções relativas à locação de bem móvel ou imóvel” e “ações e execuções oriundas de 

mediação”, de gestão de negócios e de mandato”
157

, passando a entender que lides que versem 

sobre o contrato de administração de imóveis estão aí incluídas, como se vê no seguinte 

precedente:  

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização por dano material. Mandato. 

Contrato de prestação de serviços de administração de imóvel destinado à locação, 

mediante outorga de instrumento de mandato ao administrador para defesa dos 

interesses do locador. Matéria reservada às Câmaras da Seção de Direito Privado, 

compreendidas entre a 25ª e 36ª. Aplicabilidade do art. 5º, inciso III, itens III.6 e 

III.11 da Resolução nº 623/2013, deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO 

CONHECIDO
158

.  

 

 

Tal fato, já aponta a utilização do contrato de administração do tráfego social e o 

seu reconhecimento como tal, sendo que o julgado em referência que não faz a apreciação do 

mérito, mas apenas define a competência, singelamente define a natureza do contrato de 

administração como sendo de mandato, nos seguintes termos:  

 

Verifica-se, assim, que a demanda versa sobre a relação estabelecida entre a 

administradora e o proprietário do imóvel, que tem natureza jurídica de mandato, 

relativa a locação de bem imóvel, de modo que se trata de hipótese inserida na 

competência recursal atribuída a uma das Câmaras compreendidas entre a 25ª e a 36ª 

desta Seção de Direito Privado.         

                                                 
155

 2º TAC/SP 1ª Câm. Apelação c/ Revisão nº771162-0/5. Rel. Juiz, Amorim Cantuária. j. 07/06/04  
156

 TJSP 30ª Câm. Apelação nº1008628-53.2016.8.26.0566. Rel. Des. Marcos Ramos. J. 13/12/2017 
157

 Art. 5º, inciso III, itens III.6 e III.11 da Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  
158

 TJSP. 17ª Câm. Apelação nº1000150-49.2017.8.26.0266. Rel. Des. Afonso Bráz. j. 25/10/2017.   
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Aliás, é muito comum o reconhecimento na complexidade das prestações do 

contrato de administração que apresentam características de vários tipos contratuais, mas 

resumir a sua qualificação ao mandato é o que se verá se é adequado.  

O Superior Tribunal de Justiça, ao ser instado a decidir sobre o Contrato de 

Administração de Imóveis, em acórdão paradigmático, assim se pronunciou:  

 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADMINSITRAÇÃO IMOBILIÁRIA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINAÇÃO FINAL E ECONÔMICA. 

VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR.  

1. O Contrato de administração imobiliária possui natureza complexa, 

em que convivem características de diversas modalidades contratuais típicas – 

corretagem, agenciamento, administração – mandato-, não se confundindo com um 

contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo. 

2. No cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade 

de locação imobiliária sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a de 

prestação de serviços, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imóveis e essa 

administradora, e a de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como 

intermediária de um contrato de locação
159

.                 
 

Assim a ementa do aresto do STJ esposa que o contrato de administração de 

locação, tem a natureza complexa, fazendo mais uma vez a menção aos tipos de referência, 

quais sejam: a corretagem, o mandato, a administração (leia-se prestação de serviços)
160

 e a 

locação.  

Observa-se ainda que, apesar da ementa tocar no tipo do agenciamento, este não 

aparece em nenhum momento no relatório no voto do Relator que ao apreciar a relação 

jurídica desta operação econômica decorrente, assim se expressa:  

“Nada obstante, tratando-se de contrato de natureza jurídica complexa, em que 

convivem características de diversas modalidades contratuais típicas – mandato, 

corretagem, administração, locação – o contrato de administração de imóveis enseja 

uma (ao menos aparente) confusão exegética, aqui observada tanto na análise da 

abalizada doutrina acima transcrita quanto nas próprias razões recursais.  

Isso porque no cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade 

de locação imobiliária se sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a 

de prestação de serviços, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imóveis e a 

administradora, e a de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como 

intermediária de um outro contrato de locação.”
161

  

                                                 
159

 STJ. 3ª Turma. Resp. 509304PR – Rel. Des. Ricardo Villas Bôas Cueva. j. 16/05/2013.    
160

 Faz-se esta tradução, visto que o precedente esta tratando de tipo contratual legalmente previsto, sendo que o 

administração não existe, mas sim o de prestação de serviços à qual este se adequa quando não é o caso de 

mandato. Assim, considerando que ambos são mencionados, interpreta-se a referência à este, sendo que de 

qualquer sorte ambos serão tratados.     
161

 STJ. 3ª Turma. Resp. 509304PR – Rel. Des. Ricardo Villas Bôas Cueva. j. 16/05/2013. Voto do Relator.      
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Assim, conduz à interpretação de que o agenciamento não foi considerado para a 

decisão até porque não esta presente entre as prestações que a imobiliária presta, conforme já 

descrita a operação econômica acima.  

Note-se que ainda que o órgão julgador está a considerar os tipos legais, sendo 

que ainda que se referisse ao contrato de agência, não há a figura da negociação de produtos 

ou serviços produzidos pelo agenciado, que seriam promovidos pelo agente. O imóvel que 

será dado em locação não é da imobiliária, mas sim do locador, e também se adequa ao 

conceito de produto e/ou serviço. São relações jurídicas distintas. E justamente por isso, que a 

atividade da imobiliária é de corretagem e não de agência.  

Tanto é assim que não se localizou nenhum outro aresto seja de Tribunal Estadual 

ou nos Superiores em que ao tratar de contrato de administração de imóveis se tocou no tipo 

legal da agência, mas sempre de corretagem, razão pela qual é este último o que será tratado.  

Destarte, trazidos a lume os tipos mais próximos e posto a relevância que 

assumem, parte-se para a análise mais específica da corretagem, do agenciamento, da 

prestação de serviços e do mandato a fim de investigar-se sua amplitude e suficiência para 

abarcar a administração de imóveis como um todo.  

 

2.3 A elasticidade destes tipos legais e sociais cujos elementos estão presentes no contrato 

de administração para avaliar eventual preponderância e absorção  

 

De início, cumpre asseverar que cada um dos tipos que serão explorados na 

sequência poderia ser objeto de estudo específico, razão pela qual já de pronto se esclarece 

que o objetivo não é aprofundar ou esgotar os temas.  

A intenção é a de delinear os tipos reconhecidos de maneira suficiente a permitir a 

análise de seus limites
162

 e a possível preponderância e consequente absorção do contrato de 

administração pelos mesmos. 

Para este exame, tanto o pensamento subsuntivo quanto o tipológico serão 

utilizados, de sorte que como este último não é binário, em termos de exclusão ou inclusão, 

podendo prescindir de alguns índices caracterizantes, ou somar outras prestações, ter-se-á em 

                                                                                                                                                         
 
162

 “Os limites de elasticidade do tipo são variáveis. Entre os tipos fluídos cujos limites são quase indetectáveis e 

os tipos genéricos cujas fronteiras são firmes, há um grande espaço de variação”.  (VASCONCELOS, Pedro Pais 

de. Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 180).     
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mente não o conceito, mas sim os tipos próximos mediante a sua “visão global”
163

.  

Os limites de um tipo ou de outro não podem ser examinados genericamente visto 

que dependem exatamente de seus índices que por sua vez não necessariamente precisam 

estar todos presentes para que se proceda à recondução. Uns podem ser mais fluidos e outros 

menos, a permitir maior ou menor liberdade, em termos de exclusão de traços caracterizantes 

ou inclusão de prestações que não lhe são comuns sem que se tornem atípicos
164

.  

De qualquer sorte, este tipo próximo irá influenciá-lo, em maior grau ou menor, a 

depender da tipicidade, fluidez do tipo e da atipicidade, mas diante da conclusão por esta 

última, sempre haverá que se respeitar a sua unicidade e o regime que faça sentido a sua causa 

final.   

Sendo assim, passa-se a observar cada um deles e a sua aproximação com a 

atividade de administração de imóveis.  

 

2.3.1 O contrato de corretagem 

 

A corretagem é atividade antiga, mas foi legalmente disciplinada em 1850
165

, 

inserida no Código Comercial, restrita à profissão do corretor e não ao próprio contrato, como 

observado por Silvio de Salvo Venosa
166

. Naquele texto, não se fazia distinção quanto às 

diversas espécies de corretagem, em termos de seu objeto, mas apenas se tratava da profissão, 

classificando-se os corretores como “auxiliares do comércio
167

”. 

Já, o Código Civil de 1916
168

 foi omisso em relação a esta atividade, sendo que 

apenas o diploma de 2002
169

 definiu seu tipo e regime jurídico, ou seja, versou sobre o 

                                                 
163

 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Traduzido por José Lamego. 3. ed.  Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 666. 
164

 “A estipulação de cláusulas acessórias e adicionais ao tipo não transforma necessariamente e sem mais o 

contrato de típico em atípico. O tipo é elástico e suporta a estipulação adicional. A elasticidade do tipo não é, no 

entanto ilimitada. Quando exceda o limite de elasticidade do tipo, a estipulação adicional torna o contrato 

atípico. Nestes casos, porém, o contrato não deixa de ter alguma semelhança com o tipo de referência ao qual foi 

acrescido o pacto de adaptação. É sabido que o limite de elasticidade do tipo é geralmente fluido e pouco nítido, 

o que tem como consequência que a fluidez de transição entre o contrato típico com cláusulas acessórias, 

porventura menos típico mas ainda típico, e o contrato de tipo modificado por um pacto de adaptação.” 

(VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 241).             
165

 CARVALHO, Luis Fernando de Lima.  In AMORIM, José Roberto Neves; ELIAS FILHO, Rubens Carmo 

(coords).  Estudos  Avançados de Direito Imobiliário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.   
166

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 326.   
167

 Código Comercial, Lei 556, de 25 de Junho de 1850. Art. 35. Brasil.  
168

 Note-se que o Código Civil de 1916 não disciplinava questões de direito comercial/empresarial, visto que o 

Código Comercial permanecia em vigência concomitante à sua, sendo ambos revogados (derrogado, ao menos 

em parte em relação ao Código Comercial) pelo Código Civil de 2002, o que pode ter sido a origem da omissão 

em 1916, pois a atividade já era conhecida.  
169

 Código Civil de 2002. 
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próprio contrato. Observe-se que o Novo Código Civil, já não tão novo assim, não faz 

restrição a tipo de corretagem da mesma maneira, de sorte que passa a veicular uma disciplina 

geral, que deverá ser complementada pelas normas especiais aplicáveis às espécies, nos 

termos do seu artigo 729
170

.  

Neste tocante, destaca-se que, à corretagem imobiliária, que é a de interesse deste 

trabalho, também se aplica a legislação especial que rege a profissão do corretor de imóveis, 

Lei nº6530/78 e a sua regulamentação que se deu pelo Decreto Lei 81.871/1978.      

Interessante ponto a ser tratado é que a doutrina, muitas vezes, refere-se à 

corretagem e à mediação, como se sinônimos fossem, porém, não o são. Silvio de Salvo 

Venosa, em seu manual sobre contratos em espécie, baseando-se nas lições de Pontes de 

Miranda, faz a distinção no sentido de que a mediação tem objeto mais amplo
171

 que a 

corretagem, visto que ocorre em outros tipos contratuais e institutos jurídicos, como, por 

exemplo, na prestação de serviços, no mandato, no processo civil. 

Na realidade, a atividade de mediar é mesmo esta de conciliar interesses e pode, 

de fato, estar presente em diversas áreas da vida, e não só do direito, mas considerando este, 

nos seus mais diversos ramos, vez que a sua função pacificadora é inerente à sua própria razão 

de ser. Em outras palavras, se o direito visa pacificar e, inclusive, por fim às lides via tutela 

jurisdicional, a mediação se mostra como excelente via de solução de conflitos, podendo ser 

exercida judicial ou extrajudicialmente. O mediador, no exercício do seu mister, é isento, não 

tem relação de dependência com as partes, devendo agir imparcialmente.                 

Maria Helena Diniz, em seu Tratado Teórico e Prático sobre contratos, aponta 

que a mediação é imparcial, atividade que visa conciliar interesse das partes, enquanto na 

corretagem “o corretor, não tem aquela imparcialidade, uma vez que exerce sua função, 

atendendo um dos futuros contratantes”
172

. 

É inegável, por exemplo, e ao menos em tese, que o corretor que for contratado 

para vender ou alugar um imóvel tenderá a buscar vendê-lo pelo maior preço e na melhor 

condição possível, visando atender o interesse do seu cliente, enquanto o que for contratado 

pelo comprador ou locatário, buscará a melhor oportunidade e com preços mais baixos
173

.          

O Código Civil não impõe quem contrata o corretor, podendo ser qualquer das 

                                                 
170

 Art. 729 Código Civil Brasileiro.  
171

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 325.   
172

 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 455.  
173

 Justamente por esta razão, em outros países, a exemplo nos Estados Unidos, não é bem visto o exercício da 

corretagem como mediação, mas sim como intermediação, isto é atendendo o interesse de uma só parte, de sorte 

que os negócios imobiliários tratados em muitos estados daquele país, tem a intervenção de dois corretores, um 

do comprador e outro do vendedor.      
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partes
174

, que se denominará comitente ou dono do negócio
175

. O que importa é que seja 

ajustada a corretagem neste sentido, sendo que em caso de omissão, para seu arbitramento, 

levar-se-á em conta os usos do local
176

 tanto para a definição do responsável pelo pagamento 

quanto para o seu valor.  

Seguindo este raciocínio, apenas quando o corretor for contratado por ambos os 

contratantes é que seu dever de parcialidade surgiria
177

. 

No caso sob exame, isto é, da administração de imóvel, juntamente com esta, o 

pretenso locador contrata a corretagem
178

 conferindo ao corretor, muitas das vezes, inclusive 

poderes de mandato para assinar o contrato de locação, aí porque esta parcialidade se 

fortalece, vez que o mandatário deve sempre ter em vista os interesses do mandante.    

A corretagem que aqui interessa é a ajustada para a locação de imóveis e a Lei do 

inquilinato em seu artigo 22, inciso VII estabelece que é obrigação do locador “o pagamento 

das taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas 

as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou do seu fiador.”
179

  

Poderia então questionar-se: a regra da corretagem quanto à possibilidade de 

contratação por qualquer das partes, sofreria restrição quando atrelada à locação de imóveis?  

A resposta seria: depende. Explica-se: não é permitido pela legislação ao locador, 

contratar uma empresa para a corretagem da locação e administração de seu imóvel e 

pretender cobrar esta despesa do locatário, ainda que ajustado em contrato, diante da vedação 

legal pela norma que é protetiva
180

. Esta é uma situação fática, que se enquadraria na hipótese 

normativa em comento. Ou seja, as partes, não poderiam livremente ajustar-se neste tocante, 

                                                 
174

 Neste sentido, também é a lição de Antonio Carlos Mathias Coltro: “Normalmente, quem solicita a 

interferência do corretor é o vendedor do imóvel, e, ao fazê-lo, assume a obrigação pelo pagamento da 

corretagem. O Código Civil em vigor não disciplina, de forma específica, a questão, sendo possível entender, 

contudo e por lógica interpretação dos arts. 722 ss, caber tal incumbência àquele que tenha contratado o 

corretor.” (COLTRO, Antonio Carlos Mathias. Contrato de Corretagem Imobiliária. São Paulo: Atlas, 2013, p. 

180).     
175

 “Denomina-se comitente ou dono do negócio o que contrata a intermediação”.  (VENOSA, Silvio de Salvo. 

Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 325). 
176

 Art. 724 do Código Civil, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as 

partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.    
177

 Neste sentido, há precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, fundamentada em doutrina estrangeira: 

“Não tem o corretor o dever de imparcialidade, a menos que contratado por ambas as partes que desejam 

negociar, de sorte que tem a obrigação de defender os interesses da pessoa de quem recebeu o encargo.” (cf. 

MANUEL SANPONS SALGADO. El Contrato de Corretaje. p. 140. Editorial Montecorvo, Madrid, s.d.: JOSE 

MARIA TREPAT CASES, obra cit. p P.99) – TJSP. 27ª Câm. De Direito Privado. Ap. 9199014-

94.2009.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme. j. 25/09/2012.     
178

  A corretagem de imóveis pode ser prestada tanto a pessoa física quanto a jurídica nos termos do artigo 3ª da 

Lei 6530/78.    
179

 Lei 8245/91 artigo 22, inciso VII 
180

 Inegavelmente, o cunho social que envolve a locação limita, neste tocante a liberdade contratual das partes.  
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como é possível na compra e venda
181

.    

Entretanto, não há vedação legal para que um pretendente a locatário busque 

contratar serviços profissionais de um intermediador de negócios, ou seja, um corretor de 

imóveis, seja ele pessoa física ou jurídica para buscar um imóvel que atenda suas 

necessidades específicas. Aliás, tal busca é muito comum, em especial na locação comercial, 

pois questões de localização, metragem, posição do imóvel na rua, qualidade da construção, 

entre muitas outras variáveis, colocam a assessoria imobiliária especializada como muito mais 

eficiente para atingir este objetivo
182

.  

Também, em termos de vocábulos, há que se notar que o termo corretagem é 

utilizado na lei, para se referir a três conceitos distintos: o da própria relação jurídica, isto é do 

                                                 
181

 O STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, a validade do ajuste do pagamento da comissão pelo 

comprador até mesmo em casos de venda de unidade nova, e inserida em relação de consumo com a 

incorporadora, conforme julgado transcrito adiante, o que corrobora a validade deste tipo de disposição em 

contratos paritários: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. 

CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. 

PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.  

 I – TESE PARS FINS DO ART. 1040 DO CPC/2015: 1.1 Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e 

venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço  

total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão da corretagem....”  (STJ. Segunda 

Seção. Resp. 1599511/SP. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino. J. 24/08/2016). 
182

 Apesar da dificuldade em se localizar julgados desta natureza, supõe-se pois, nestas hipóteses são mais raras 

os questionamento quanto a contratação, no Tribunal de São Paulo, localizou-se dois arestos que trataram da 

questão indiretamente.  “ LOCAÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO -  

TRANSFERÊNCIA AO INQUILINO – DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O 

CANDIDATO A LOCATÁRIO TIVESSE CONTRATADO A ADMINISTRADORA PARA A 

LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS IMÓVEIS PARA ALUGAR - COMISSÃO - DESCABIMENTO. Para fazer 

jus à comissão deve o corretor demonstrar a autorização para mediar, a aproximação e o resultado útil desta 

aproximação. Simples proposta de valor locatício a pessoa determinada, com cláusula de que o inquilino pagaria 

a taxa dessa intermediação não configura contrato de corretagem, e sim que referido contrato tenha sido 

entabulado, na verdade, para burlar o art. 22, VII da lei de locações, que é norma de ordem pública. Ausente 

prova de que a administradora tivesse sido contratada pelo réu, candidato a locatário, para prestar serviços de 

localização de possíveis imóveis para alugar, tem-se por descabida a remuneração reclamada. Simples revelia 

não induz o efeito previsto no art. 319 do CPC, quando os fatos narrados e a prova existente nos autos não 

conduzem ao acolhimento do pedido.” (TJSP – 35ª Câm. Apelação nº9246945-06.2003.8.26.0000. Rel. Des. 

Clóvis Castelo. J. 15/08/2011). 

“Neste julgado in reverso, se chega à conclusão de que se restasse demonstrada a contratação do corretor pelo 

locatário para buscar imóvel específico, devida seria a comissão. “Apelação Cível. Intermediação de negócio. 

Corretagem imobiliária. Ação de cobrança. Comissão indevida. Autora que não logrou demonstrar sua 

contratação pelo réu. A comissão de corretagem é devida por terceiro comitente, o qual se socorreu dos serviços 

da autora para obtenção da locação ao final entabulada, cujo objeto correspondeu a imóvel de propriedade do 

réu. Sentença reformada. Recurso provido.”  

(...) “Diferentemente do que ocorreu no caso em testilha, diante da falta de provas nesse sentido, notadamente 

da falta de prévio cadastro no banco de dados da imobiliária, além da admissão da representante e sócia 

majoritária da autora de que foi ela quem entrou em contato com o réu para apresentar o imóvel ao locatário.  

Logo, o pretenso locatário foi quem efetivamente figurou como comitente, ao se socorrer dos serviços da autora, 

como seu cliente, tendo figurado ele como proponente com relação à locação, determinado à autora a procura de 

bem imóvel de seu interesse.” (TJSP. 32ª Câm. Apelação nº3000772-27.2013.8.26.0075. Rel. Des. Gil Cimino. j. 

20/04/2017).    
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contrato, da remuneração devida ao corretor, e, da atividade, aludindo ao ofício do corretor
183

.   

Note-se ainda que o Código Civil não impõe forma para a contratação da 

corretagem
184

, de sorte que admite a forma verbal ou escrita, nos mais diversos suportes
185

.     

O artigo 722 inaugura o Capítulo XIII do Código Civil, conceituando-o, nos 

seguintes termos: “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de 

mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter 

para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”. 

Da mera interpretação literal se extrai que a obrigação principal do corretor é a de 

obter um segundo negócio conforme as instruções recebidas, ou seja, é de fazer
186

. Justamente 

por ter por objeto a celebração de outro negócio jurídico, muitos autores classificam a 

corretagem como acessória
187

.     

Assim, no caso em questão, por este raciocínio, a corretagem seria contrato 

acessório da locação propriamente dita e, neste contexto, só existiria gerando direitos e 

obrigações, caso esta existisse, afinal é lição basilar que o acessório segue a sorte do principal. 

Sem embargo, tal posição não parece a mais acertada, visto que o contrato de 

corretagem se aperfeiçoa em momento anterior ao do próprio negócio principal, pois nasce do 

ajuste da vontade das partes, de sorte que deste instante em diante estas já assumem 

obrigações recíprocas ainda que não a do pagamento efetivo da corretagem que fica 

condicionado ao resultado útil, nos termos do artigo 725 do Código Civil.  

Trata-se de um contrato consensual.   

Justamente por esta reciprocidade de obrigações, este contrato também é 

classificado na doutrina como bilateral
188

, sendo que destas vantagens e benefícios recíprocos, 

                                                 
183

 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 901, v. I.  
184

 Atualizando a obra de Washington de Barros Monteiro, aduz-se que: “Pode o contrato de corretagem ser 

concretizado por cartas, telefonemas, mensagens eletrônicas e qualquer outro tipo de comunicação, 

caracterizando-se pela informalidade, valendo neste particular a lição de Antonio Carlos Mathias Coltro: ‘a 

informalidade permite a concretização do contrato de mediação por meios diversos, como, por  exemplo 

entendimento verbal entre o comitente e o corretor, telefone, correspondência escrita, computador fax e outras 

formas de comunicação’”. (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: 

Saraiva,2013, p. 369).   
185

 Refere-se a suportes, visto que atualmente contratos escritos podem assumir suporte eletrônico e são 

reconhecidos como documentos de acordo com o referido nos artigos 225 do Código Civil e art. 411, II do CPC        
186

 “Trata-se de obrigação de fazer, que se desenvolve mediante esforços empregados para a convergência de 

interesses opostos ou mesmo coincidentes de outras pessoas” (DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 456).   
187

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 326. 

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 

Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 369. DINIZ, Maria 

Helena. Op.cit., p. 459. CASTRO FILHO, Sebastião de Oliveira. Da corretagem ou mediação. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional//index.php/coletanea/article/view/1544/1470>. Acesso em 

28/12/2017, p. 138.   
188

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 326. 
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conclui-se pela sua onerosidade.  

Do momento da sua contratação, o corretor já passa a fazer cadastro, orientar o 

pretenso locador a como preparar o imóvel para as visitas, fazer anúncios, providenciar fotos, 

enfim, uma série de obrigações inerentes ao contrato, além de, nos termos do artigo 723, 

dever atuar diligentemente, prestando espontaneamente todas as informações sobre o negócio, 

inclusive quanto aos riscos, segurança, valores ou qualquer outro fator importante. Denota-se 

assim que parte destes deveres surge antes da obtenção efetiva do resultado útil.  

Em contrapartida, implicam obrigações ao comitente, por exemplo, a de respeitar 

os clientes indicados pelo corretor, agir com lealdade, a de tratar com transparência questões 

do imóvel ou condições e termos da contratação.  

Assim, desde a celebração do contrato de corretagem, emanam deveres para 

ambas as partes, inclusive os laterais
189

, ainda que o contrato principal de locação que se 

almeja não venha a se estabelecer
190

, razão pela qual não condiz propriamente com a 

acessoriedade.    

Neste sentido, já apontou Gustavo Tepedino, com o qual se concorda:  

 

Ainda quanto às características da corretagem, afirma a doutrina, em uníssono, 

tratar-se de contrato acessório, vinculado ao contrato que se pretenda concluir. O 

atributo, contudo, não parece condizente com a essência do contrato em exame. É 

que, embora a função econômica da corretagem se vincule ao contrato que o corretor 

pretende promover, a corretagem subsiste, em sua função sócio-jurídica, mesmo que 

o negócio almejado não se conclua. Aquele não depende deste, portanto para existir. 

A acessoriedade, portanto, embora voz comum na doutrina, deve ser atribuída à 

intima ligação econômica entre a corretagem e o contrato por ela perseguido, sendo 

                                                                                                                                                         
MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 

Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013,p. 369. DINIZ, Maria 

Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 459, v. I. 
189 Transcreve-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo para demonstrar a aplicação prática, dos 

deveres anexos, enquanto a corretagem se insere na categoria contratos e que surtem efeitos ainda que o contrato 

de locação almejado não se conclua com a participação do corretor: “CORRETAGEM. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. Evidenciada a contratação da corretagem e a obtenção de resultado útil. Discordância do réu com 

relação à garantia indicada pela corretora. Circunstância que não justifica o não pagamento da remuneração pelo 

serviço prestado. Inteligência do art. 725 do CC à luz do princípio da boa-fé objetiva. Recurso desprovido.”  

Neste julgado, o Tribunal reconheceu a contratação da corretagem e ser devido o pagamento da comissão, 

justificando que a não aceitação da contratação da garantia, que no caso era um seguro fiança, no modo 

oferecido pela corretora deveria ser tratado com transparência perante a mesma, determinando o que se pretendia 

e não simplesmente a não comunicação de que prosseguiriam no negócio em outros termos (TJSP 36ª Câm. 

Apelação nº1012531-44.2013.8.26.0100. Rel. Des. Milton Carvalho. J. 30/07/2015).  
190

 Claudio Luiz Bueno de Godoy, ao comentar o artigo 722 do Código Civil, reconhece tratar-se de um contrato 

acessório, mas com ressalva: “É portando, fundamentalmente um contrato acessório, como quer a doutrina, mas 

na justa observação de Gustavo Tepedino  (Questões controvertidas sobre o contrato de corretagem. In ______. 

Temas de direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 113-36), muito mais porque sua função econômica se 

volta ao contrato que o corretor tenciona promover, embora não de modo a que a inconclusão desse negócio 

necessariamente faça desaparecer a eficácia da corretagem, como se verá nos comentários ao art. 725, logo 

adiante.”  (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: 

Manole, 2017, p. 710).     
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tecnicamente injustificada: a inconclusão da compra e venda não torna insubsistente 

a corretagem que lhe antecedeu; e mesmo o pagamento do corretor, concluída a 

contento as negociações, deverá ser efetuado a despeito da eventual desistência do 

negócio por uma das partes (ou por ambas)
191

. 

 

 

O que se depreende é que a corretagem e a locação são contratos distintos
192

, com 

partes, objeto e remunerações diversas, sendo apenas que a contraprestação de pagamento 

principal do primeiro ficará condicionada à obtenção do resultado útil, isto é, do segundo. 

Esta é a aléa, no sentido da remuneração da corretagem, no dever de pagar e direito de exigir, 

por isso é considerado aleatório
193

, mas não da existência do contrato. 

Como observado por Maria Helena Diniz, é um contrato de resultado e não de 

meio, pois o comitente não quer o serviço do corretor, mas sim o efeito deste que é 

representado pela obtenção do negócio que se busca que, por sua vez, ocorre uma vez atingida 

a declaração do acordo de vontade das partes neste sentido
194

. No presente caso, o acordo de 

vontades para a locação. 

Prosseguindo neste raciocínio, há que se ressaltar que o resultado útil da 

corretagem não se confunde com a execução do contrato de locação.  Esta também é de 

natureza consensual
195

 e se aperfeiçoa com a declaração de vontade no sentido da formação 

                                                 
191

 TEPEDINO, Gustavo. Questões controvertidas sobre o contrato de corretagem. In ______. Temas de direito 

Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 135.   
192

 “Contrato de mediação. Corretagem. Direito à comissão. Devolução. II. É inconfundível o contrato de 

mediação com aquele que visa proporcionar. Dessarte, ainda que rescindido ou desfeito o ultimo, razão inexiste 

para a devolução da percentagem recebida....” STF. 2ª Turma. RE 83974/RJ. Rel. Min. Thompson Flores. j. 

01/10/1976. 
193

 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 459, v. I. VENOSA, Silvio de Salvo. 

Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 326. MONTEIRO, Washington de Barros; 

MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das 

Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 369.   
194

 DINIZ, Maria Helena. Op. cit., p. 456. 
195

 O extinto 2ª Tribunal de Alçada Cível de São Paulo, já se pronunciava neste sentido: “Ação Ordinária de 

Cobrança – Locação de Imóvel - Fiança – Multa contratual – Desistência  pelo locatário, antes da entrega 

das chaves - Procedência - Invocada nulidade, pelo cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado - Não 

caracterização Desnecessidade e impertinência da prova reclamada - Suficiência da documental exibida - 

Alegadas ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir - Pretendidas existência da locação só a partir da 

transmissão da posse direta do imóvel e inexistência da fiança, apenas um compromisso - Desacolhimento - 

Existência de relação jurídica de direito material entre as partes a conferir-lhes legitimidade - Interesse 

processual presente, ante a pretensão resistida - Contrato de locação consubstanciado com a formalização do 

respectivo instrumento - Efeitos do mesmo produzidos a partir de então - Entrega posterior das chaves como 

obrigação do locador dele decorrente - Fiança devidamente formalizada - Preliminar rejeitada e recurso 

improvido. Não tem lugar a dilação probatória, mesmo que hajam as partes postulado pela mesma, se verificar o 

julgador a impertinência ou desnecessidade das provas pretendidas, já estando presentes nos autos os elementos 

bastantes à apreciação das questões postas e à formação de seu convencimento. Se não nega a litigada a relação 

jurídica expressa pela carta de compromisso vinculando-a à autora, embora pretenda emprestar à mesma efeitos 

diversos daqueles atribuídos pela segunda, aí o liame de caráter material unindo tais partes, a conferir a elas 

legitimidade para comporem os polos opostos em demanda que objetiva a cobrança com base nela. Presentes 

achando-se o consentimento, a coisa, o preço e o tempo, não depende o contrato de locação de qualquer outra 

solenidade, estando perfeito com o mero ajuste das vontades e não se fazendo necessária a transmissão da posse 

direta do imóvel, a qual é, em verdade, uma das obrigações a ser cumprida pelo locador, na oportunidade que as 
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do vínculo contratual
196

. Não depende, assim, o sucesso, da entrega das chaves ou ocupação 

do imóvel pelo locatário. Note-se que é possível se formalizar uma locação, com vigência em 

início posterior. A solicitação
197

 com o aceite, também deve ser reconhecida como obtenção 

do resultado útil.                   

Ao buscar conceituar o contrato de corretagem nos mais diversos manuais, muitos 

autores
198

, na mesma dicção do artigo 722 do Código Civil, restringem o seu tipo para 

atividades exercidas por pessoas que não tenham relação em razão de mandato, de prestação 

de serviços ou de qualquer outro vínculo de dependência. Isto é, aquele que foi contratado 

para obter o outro negócio, o corretor, deve ser independente
199

. 

E justifica-se que esta autonomia é o traço caracterizador do contrato de 

corretagem e também distintivo
200201

 deste em relação aos tipos do mandato
202

, da prestação 

                                                                                                                                                         
partes tiverem definido para tal. Sem nenhum relevo o fato de a fiadora não haver subscrito o contrato de 

locação, objeto da garantia, se, mediante instrumento escrito, assumiu o encargo de responder por todas as 

obrigações cabentes ao locatário, derivadas daquele.” (2ºTAC SP. 1ª Câm. Apelação c/ Revisão nº715564-00/6. 

Rel. Juiz Vieira de Moares. j. 11/12/2001).   
196

 Lição de Waldir de Arruda Carneiro ao explicitar as características do contrato de locação já aprontava ser 

este consensual: “Trata-se de contrato que se perfaz com o simples acordo de vontades (proposta e aceitação), 

não necessitando, para seu aperfeiçoamento, da tradição da coisa. Esta pertence á fase de execução da avença.” 

(CARNEIRO, Waldir de Arruda Miranda. Anotações à Lei do Inquilinato. São Paulo: Revista dos Tribunais,  

2000, p. 5).       
197

 “MEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROPOSTA E ACEITAÇÃO IMEDIATA. NÃO 

IMPLEMENTAÇÃO POR CULPA DO COMPRADOR. COMISSÃO DEVIDA. A proposta, também chamada 

policitação, é o momento inicial da formação do contrato; é o ato pelo qual uma das partes solicita a 

manifestação de vontade da outra. Não depende em regra, de forma especial e, uma vez formulada, obriga o 

proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso 

(art. 427, CC). Entre presentes, o contrato reputa-se concluído no instante em que o solicitado, a quem foi 

dirigida a proposta, emite a sua aceitação. É devida a comissão de corretagem quando aceita a proposta de 

compra e venda de imóvel, ainda que não-implementada a condição suspensiva do negócio jurídico – obtenção 

de financiamento pela Caixa Econômica Federal -, respondendo a parte que impossibilitou a eficácia do negócio 

jurídico pela obrigação de pagar o corretor. Recurso desprovido.” TJSP. 35ª Câm. Apelação nº4012625-

84.2013.8.26.0602. Rel. Des. Gilberto Leme. J. 14/08/2017. 
198

 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 455, v. I. VENOSA, Silvio de Salvo. 

Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 325. MONTEIRO, Washington de Barros; 

MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das 

Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 370. No mesmo sentido se pronuncia Claudio Luiz 

Bueno de Godoy ao comentar o Código Civil. (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). 

Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2017, p. 710).    
199

  “Os corretores agem em nome pessoal, com independência, pois se exercem sua atividade por força da 

relação jurídica de subordinação, deixam de ser corretores, ou mais precisamente, não celebram contrato de 

corretagem. É essencial que procedam com autonomia, pois do contrário serão representantes, comissários e, até, 

empregados.” (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 472).      
200

 “O contrato de corretagem, dadas as suas características, não se confunde com o de prestação de serviços, o 

mandato, a comissão ou o outro contrato, em que haja vínculo de subordinação ou dependência.” (MONTEIRO, 

Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito 

Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 370).   
201

 “Distingue-se da simples prestação de serviços cujo objeto é conhecido e não aleatório. Não se confunde com 

a empreitada, porque nesta o objeto é a entrega da obra. Não se confunde com o mandato, porque o corretor não 

representa o comitente. Apesar de também assimilar aspectos da comissão mercantil, com ela não se confunde, 

porque o comissário contrata em seu próprio nome, enquanto o corretor limita-se a aproximar as partes”. 

(VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 328).  
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de serviços, do agenciamento, que tem em comum o agir em atendimento do interesse do 

contratante
203

. 

Nesta esteira, se for verdade que a administração de imóveis é absorvida pelo tipo 

do contrato de mandato, como se faz parecer com alguma frequência na jurisprudência
204

, este 

último abarcaria a corretagem em razão do vínculo de representação que existe e esta não 

mais subsistiria enquanto tal.  

Ocorre que a operação econômica, como já posta é clara, e muitas das vezes a 

corretagem é contratada conjuntamente com a administração, mas esta última fica sob a 

condição suspensiva da obtenção do negócio da locação.  

A corretagem, como vista, passa desde logo a surtir efeitos, gerando direitos e 

deveres para ambas as partes, contudo, o pagamento da comissão e o início dos efeitos do 

contrato de administração, neste caso se operariam após o implemento da condição que é a 

celebração da locação. 

Pode ainda um contrato de administração de locação, abarcar diversos imóveis, o 

que se conhece no mercado por “carteira de ativos imobiliários”. Neste caso, num único 

instrumento, estabelece-se a administração dos imóveis e a corretagem para locação e às 

vezes até mesmo para a venda. As remunerações são completamente distintas, em valores, 

tempo de cobrança, vencimento, o que, como haveria de ser, tem sido inclusive reconhecido 

                                                                                                                                                         
202

 A mediação imobiliária independe de mandato, constituindo-se apenas pelo acordo, que visa a obtenção da 

atuação do corretor como intermediário do titular de interesse, na busca da efetivação da transação negocial, 

mediante pagamento de uma remuneração. O corretor age em seu próprio nome, não contrata com terceiro, pois 

tão somente leva as partes interessadas a realizar o negócio imobiliário. Esse contrato de corretagem é bilateral, 

oneroso, consensual, acessório, e em geral aleatório, pois o pagamento da mediação subordina-se a evento futuro 

e incerto. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 469-470, v. I).  
203

 Em razão deste traço comum, Roberto Senesi Lisboa em seu Manual de Direito Civil, concentra os contratos 

de Mandato, comissão, corretagem e agência e distribuição,  sob o capítulo VI sob o título “dos contratos de 

representação”.  Ocorre que na corretagem não há propriamente uma representação, pois o corretor age em nome 

próprio, mas para atingir o interesse do comitente, que é justamente obter um segundo negócio.    
204

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL –  LOCAÇÃO - MANDATO – CORRETORA - NEGLIGÊNCIA 

NA ADMINISTRAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 

Ausente prova de que tenham as rés, no desempenho do mandato de administração do imóvel da autora, agido 

culposamente, de sorte a ensejar prejuízo material àquela, pertinente o reconhecimento da improcedência da 

ação. (TJSP. 31ª Câm. Apelação nº1006503-54.2016.8.26.0068. Rel. Des. Paulo Ayrosa. j. 07/11/2017). Sendo 

que o Tribunal de São Paulo tem até competência designada para a matéria na resolução nº623/2013, art. 5º, 

inciso III, itens III.6 “ações e execuções relativas à locação de imóveis”  e III.11 “ações e execuções oriundas de 

mediação, de gestão de negócios e de mandato”, colocando sobre esta designação os contratos de administração 

de imóvel , conforme se nota no seguinte precedente: “COMPETÊNCIA RECURSAL – PRETENSÃO INICIAL 

DIRECIONADA A RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

DECORRENTES DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, COMO 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25ª a 36ª CÂMARAS DE 

DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 5º, ITEM 

"III.6" e "III.11", AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 623/2013, EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO 

ESPECIAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO 

NÃO CONHECIDO.” (TJSP. 16ª Câm. Apelação nº1014246-25.2016.8.26.0001. Rel. des. Simões de Vergueiro. 

J. 11/12/2017).   
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em precedentes jurisprudenciais
205

.             

Note-se, ainda, que pela Lei 6530/1978
206

 o trabalho desenvolvido pelo corretor 

para a obtenção da locação do imóvel é de corretagem
207

; a própria tabela do Conselho 

Regional dos Corretores de Imóveis de São Paulo estabelece remunerações distintas para uma 

e outra, sendo 100% do primeiro aluguel para a corretagem e de 8 a 10% sobre o valor do 

aluguel de taxa de administração da locação
208

. Para o caso de vendas, o previsto é de 6 a 8% 

sobre o valor do imóvel.   

Ainda se observa que a corretagem é um contrato denominado de trato diferido
209

, 

pois é celebrado no presente, mas algumas das suas prestações, entre elas a de remuneração, 

dar-se-ão no futuro. Entretanto, ela se exaure quando celebrado o negócio que ela visa obter. 

Neste momento, extinto estará este ajuste pelo seu modo natural
210

. Já, a administração de 

imóveis, como já vista, é obrigação de trato sucessivo e mensalmente se renova, exaurindo-se 

apenas seu termo, quando este ajustado, mas sendo muito mais comum que vigore 

indeterminadamente até que uma das partes a denuncie.    

Destarte a corretagem e a administração de imóveis, apesar de poderem estar 

previstas no mesmo instrumento, coexistem enquanto tais, pois têm objetos próprios, 

remunerações independentes, vigências diferentes, deveres, direitos e naturezas distintos, e se 

extinguem em momentos dissonantes.     

Disto, pode-se depreender que a corretagem neste caso em testilha, tem de fato 

                                                 
205

 A exemplo: “Mediação e administração de imóvel. Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais. 

Comissão referente à intermediação de locação imobiliária. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da 

demandada. Intermediação incontroversa. Discussão que se restringe ao quantum da corretagem, bem como à 

contratação de administração. Mantida, na essencial, a r. sentença de procedência. Comissão de corretagem que 

deve ter por base o valor do locativo, que no caso fora pactuado em R$ 3.000,00, nos onze primeiros meses. 

Indevida a indenização pleiteada. A taxa de administração tem incidência sobre as mensalidades locatícias 

recebidas pelo Administrador. Não havendo a prestação de serviços, não há que se falar em aplicação da taxa, 

sendo incabível, ainda, a indenização pleiteada, já que havia mera expectativa de direito quanto ao recebimento 

de valores, incidentes sobre eventos futuros e incertos. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste 

Tribunal. Nega-se provimento ao agravo retido, com parcial provimento ao apelo da requerida.” (TJSP 27ª Câm. 

Apelação nº0005836-69.8.26.0248, Rel. Des. Campos Petroni. J. 07/02/2017)  
206

 Lei 6530/78.  “Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e 

locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.” 
207

 O corretor imobiliário prestará serviços de intermediação na compra e venda, na permuta, na locação, e de 

administração em geral, podendo figurar nas incorporações e loteamentos. (DINIZ, Maria Helena. Dicionário 

Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 470, v. I).     
208

 Quando se tratar de imóvel em carteira, para a administração de locação o percentual será de 5 a 10%.   
209

 Caio Mário da Silva Pereira em sua obra, fazendo a distinção dos contratos de execução imediata, diferida e 

continuada explica que: “De execução diferida ou retardada é aquele em que a prestação de uma das partes não 

se dá de um só jato, porém a termo, não ocorrendo a extinção da obrigação enquanto não se completar a solutio.” 

(PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 62, v. 3).      
210

 “Afora a extinção da corretagem pelos modos ordinários de desfazimento dos contratos, como o distrato, o 

caso fortuito e a força maior, destacamos a extinção pelo cumprimento da obrigação, com a aproximação útil e o 

pagamento da comissão.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 334).  
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existência própria enquanto tal, e apesar de eventual mandato ou prestação de serviços ou 

administração de imóveis que possa existir, esta não é absorvida por ele, contrariando os 

dizeres do artigo 722 do Código Civil o que se buscará explicitar e justificar adiante.  

Também o tipo da corretagem, considerando todas as prestações da administração 

de imóveis já explicitadas, não tem elasticidade suficiente para abarcá-las, mais que isto, 

como a sua extinção natural ocorre mediante a obtenção do negócio, mostra-se contraditório, 

impraticável com os seus fins.               

 

2.3.2 O contrato de prestação de serviços 

 

Como ponderado por Caio Mario da Silva Pereira ao tratar do contrato de 

prestação de serviços em suas Instituições de Direito Civil, é originada no Direito Romano a 

tradição
211

 de tratar, como categoria contratual, a locação de coisas, de serviços e a 

empreitada
212

, razão pela qual o Código Civil de 1916 trazia sob o título IV que tratava da 

locação em geral, o subtítulo da locação de serviços
213

, sob a seção II
214

.  

Ocorre que ao versar sobre serviços humanos, tal nomenclatura, além de não 

abarcar todas as categorias que lhe são inerentes, ainda não atende a dignidade da pessoa 

humana
215

, da maneira como é pensada na atualidade. 

Por esta razão, Caio Mario da Silva Pereira defendia, o que foi assumido pelo 

Código Civil de 2002, a nova nomenclatura “prestação de serviços”, bem como o tratamento 

em capítulo que congregasse “todos os contratos em que ocorre uma prestação de caráter 

pessoal (prestação de serviços, corretagem, mandato, depósito, sociedade), com exceção da 

gestão de negócios, diante de seu caráter unilateral”. 
216

  

                                                 
211

 Tal tradição é refletida em diversos manuais de direito que tratam dos contratos em espécie, a exemplo: 

DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 129 e ss, v. 2. 
212

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 355, v. 3.  
213

 No mesmo sentido: “Como explanado nos capítulos referentes à alocação de coisas e à empreitada, a origem 

romana da locação partiu de três modalidades contratuais do negócio-base locatio conductio. A locatio conductio 

rei, atual locação de coisas, consiste no fato de um contratante ceder a outro o gozo temporário de uma coisa, 

mediante retribuição. A locatio conductio operis, atual empreitada consiste em prometer a outro, também 

mediante pagamento, toda atividade necessária para obter determinado resultado de trabalho, como, por 

exemplo, a construção de uma casa. Pela locatio conductio operarum, um sujeito coloca a disposição de outrem, 

durante certo tempo seus próprios serviços, em troca de retribuição.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. 

Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 209).        
214

 BRASIL. Código Civil 1916.  
215

 Lição contida no Curso de Direito Civil. (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto 

Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São 

Paulo: Saraiva,2013, p. 263).       
216

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: 
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Assim, a disciplina legal e geral da prestação de serviços está disposta no Código 

Civil em capítulo próprio (VII) e é inaugurada com a seguinte disposição de restritiva: “A 

prestação de serviço, que não estiver sujeita as leis trabalhistas ou lei especial, reger-se-á 

pelas disposições deste Capítulo”
217

. Como observado por Nelson Rosenvald, ao comentar 

referido artigo, o âmbito de incidência da disciplina é residual, pois sempre que houver lei 

especial, seja trabalhista ou de qualquer outra natureza, esta prevalecerá
218

. Desta feita, 

exemplificativamente. os contratos de mandato, empreitada, trabalhistas, de prestação de 

serviços dos servidores públicos, dos serviços bancários, são dirigidos por regras que lhe são 

próprias. 

Para definir o regime jurídico que lhe será aplicável, o nome que se confere ao 

contrato pouco importa, na verdade, é de seu conteúdo que se extrai a qualificação. Em 

relação aos contratos de emprego regidos pelas leis trabalhistas, vigora o princípio da 

primazia da realidade, quando presentes os requisitos das relações de emprego
219

, 

independentemente da formalidade, isto é, do tipo do contrato assinado, a relação será 

submetida aos ditames da Consolidação das Leis do Trabalho
220

.   

Note-se que apesar desta restrição relacionada às legislações especiais e aos 

demais tipos, o conteúdo da prestação de serviços pode ser bem abrangente vez que “toda a 

espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 

retribuição”
221

. Aponta a obra atualizada de Washington de Barros Monteiro que:  

 

Qualquer espécie de serviço, seja, qual for sua natureza, pode ser objeto de prestação 

de serviço ou locação: material ou imateriais, braçais ou intelectuais, domésticos ou 

externos; apenas se requer sejam lícitos. Perante a lei não existe qualquer diferença 

de tratamento entre os chamados serviços nobres, como as profissões liberais, e os 

trabalhadores braçais; todos eles são iguais, não há trabalho vil e não há baixo 

                                                                                                                                                         
Forense, 2018, p. 355, v. 3. E continua justificando referido autor: “Não queremos com isto significar que 

organicamente se aglutinem pois, deve reconhecer-se a necessidade de que se destaquem, em razão de fatores 

vários. Assim, é que o mandato e a gestão de negócios acusam a presença da representação, delegada no 

primeiro e oficiosa na segunda, distinguindo-se de toda outra espécie contratual em que uma pessoa põe a sua 

atividade como prestação. A corretagem integra-se com a intermediação, que a faz distinguir simultaneamente da 

prestação de serviços e do mandato. No depósito a utilização do trabalho fica esmaecida, emergindo em primeiro 

plano a entrega de coisa e sua restituição.”         
217

 Art. 593 do Código Civil de 2002.  
218

 ROSENVALD, Nelson. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2017, p. 

609.        
219

 São os requisitos da relação de emprego que devem todos estar presentes para que ela se configure: 

alteridade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e a não eventualidade.  
220

 “Consideram-se, por ausência de continuidade e dependência, fora da órbita trabalhista, os contratos de 

prestação de serviços eventuais. Exclui-se finalmente, da incidência do Direito do Trabalho, o contrato de 

prestação de serviços stricto sensu, ou o contrato de serviço autônomo, no qual aquele se obriga a uma atividade 

guarda contudo sus independência técnica e evita a subordinação hierárquica.” (PEREIRA, Caio Mario da Silva. 

Op. cit., p. 360).         
221

 Art. 594 do Código Civil de 2002.   
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ofício. Todos dignificam e deles nascem os mesmos direitos (Cons. Das Leis do 

Trabalho, art. 3º, parágrafo único)
222

. 

 

 

Assim, a única ressalva é quanto à licitude do objeto, na sua ausência faltará 

requisito de validade do negócio jurídico, o que implicará em nulidade em razão de 

infringência aos artigos 594 e 104 do Código Civil.        

O Código Civil não faz ressalva e, portanto, admite a prestação de serviços seja 

pelas pessoas ditas naturais ou pelas jurídicas e, como haveria de ser sempre que se estiver 

diante de uma relação de consumo, como conceituada no Código de Defesa do Consumidor,  

ser-lhe-ão aplicáveis às normas protetivas consumeristas, mas permanecendo em vigor 

subsidiariamente a disciplina do direito civil
223

. 

De qualquer sorte, o referido contrato tem caráter pessoal, sendo vetada a sua 

transferência pelo tomador ou pelo prestador dor serviços para que outro o faça, sem a 

concordância da outra parte
224

.       

Na atualidade, ousa-se apontar, sem aprofundamento, mas apenas para reflexão, 

que os serviços contratados poderiam ser prestados por meio das máquinas e suas 

inteligências artificiais, sabe-se que as coisas já são capazes de atuar neste sentido até em 

contratos de compra e venda. De qualquer sorte, a pessoalidade ficaria mantida em relação à 

pessoa física ou jurídica que seria responsável pelas máquinas.  

Silvio de Salvo Venosa aponta que os contratos de prestação de serviços são 

classificados como: consensuais, pois se aperfeiçoam com as declarações de vontade no 

sentido de formação do vínculo; onerosos, visto que é da sua natureza a remuneração que se 

presume; bilaterais, já que dele surgem direitos e obrigações para ambas as partes, 

comutativos por impor vantagens recíprocas e equivalentes
225

. A isto se acrescenta não ser 

                                                 
222

 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 

Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 263.  
223

 Na obra de Caio Mário da Silva Pereira atualizada por Caitilin Mulholland, afirma-se que a prestação de 

serviços é residual e ficaria excluída quando se trata de relação inserida no Código de defesa do Consumidor, 

com o que, data máxima vênia, não se concorda. 
223

 (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e 

atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 355, v. 3). Justifica-se, a aplicabilidade do 

microssistema do consumidor não inibe a aplicação do regime do Código Civil, seja qual for a matéria, apenas 

deverá haver a prevalência das normas protetivas quando estas forem mais favoráveis ao hipossuficiente. Esta 

solução também é defendida por Nelson Rosenvald, com quem se concorda, nos seguintes termos: “Aplicam-se, 

então as regras decorrentes do dos arts. 2º e 3º do CDC, quando caracterizada a relação de consumo. É lógico 

que subsidiariamente, continuará sendo aplicável o CC naquilo que não conflite com a legislação especial ou 

quando apresentar norma jurídica mais favorável, no chamado, diálogo das fontes.”  (ROSENVALD, Nelson. In 

PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Manole, 2017, p. 611).          
224

 Art. 605 do Código Civil: “Nem aquele a quem os serviços são prestados poderá transferir a outrem o direito 

aos serviços ajustados, nem o prestador de serviços, sem aprazimento da outra parte, dos substitutos que os 

preste”.  
225

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 212. 
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solene
226

, visto que apesar de ser recomendável a forma escrita, não é imposta para sua 

validade, podendo ser demonstrado pelo mais diversos tipos de prova, inclusive por 

testemunhas. 

Segundo Caio Mario da Silva Pereira, são seus elementos essenciais: o objeto, 

como atividade humana; a remuneração
227

, que pode ser pecuniária ou em outras espécies; e, 

o consentimento, a declaração de vontade que não exige forma especial
228

. 

Observe-se que em relação ao seu objeto, caso não haja contrato escrito que o 

explicite, será considerado que a contratação se deu para todo e qualquer serviço compatível 

com as forças e condições do prestador
229

. Assim, sempre caberá a este demonstrar para o que 

é que foi contratado
230

.     

Por compatível com as forças e condições do trabalhador, deve se utilizar para 

interpretar a limitação do que é exigível em termos de atividades do prestador. Estas devem 

estar relacionadas com a natureza da relação, com o objeto
231

 e o equilíbrio econômico do 

contrato bem como com a especialidade do prestador. Enfim, não é toda e qualquer tarefa que 

lhe possa ser impingida. 

Nesta análise, são extremamente didáticos os comentários de Nelson Rosenvald:  

 

É bem verdade que, normalmente, o próprio contrato de prestação de serviços 

especifica a atividade a ser desempenhada pelo prestador. A obrigação de fazer é 

objeto da convenção. No entanto, mesmo no silêncio do negócio jurídico, a própria 

especialização técnica do prestador de serviços é suficiente para qualificar os 

serviços que deverá praticar. Vale dizer, ninguém pode admitir que um médico 

contratado para fazer visitas semanais a um doente crônico também se ocupará da 

faxina da residência sob o argumento de que o serviço “é compatível com as suas 

forças e condições”. (...) Seguramente, afirmamos que o comentado art. 601 da lei 

civil exige interpretação em harmonia com a cláusula geral da boa-fé objetiva (arts. 

113 e 422 do CC), que impõe uma relação cooperativa entre as partes, a fim de que 

                                                 
226

 “A prestação de serviços é contrato não solene; pode ser assim, contratada verbalmente ou por escrito; a falta 

de contrato não é fundamento suficiente para que uma pessoa que realmente se utilizou dos serviços de outrem 

se exima de pagá-los.” (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina 

Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 

264). Tecnicamente, não seria a falta de contrato, mas sim de instrumento escrito, que não eximiria a parte.     
227

 “Art. 596 Não se tendo estipulado, nem chegado a acordo, as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição, 

segundo o costume do lugar, o tempo do serviço e sua qualidade”. “Art. 597 A retribuição pagar-se-á depois de 

prestado o serviço, se, por convenção ou costume, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações.”    
228

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 358-359, v. 3. 
229

 Art. 601 do Código Civil.  
230

 “Trata-se de uma presunção relativa de que o prestador foi para todo e qualquer serviço compatível com o 

objeto do contratado, salvo disposição em contrário”. (ROSENVALD, Nelson. In PELUSO, Cezar (coord.). 

Código Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Manole, 2017, p. 615). 
231

 “O que tem este contrato em vista, como objeto da relação obrigacional, é uma atividade do devedor, o qual, 

por sua vez, é e tem que ser tratado como homem livre. Incompatível será, ainda, com aquele dignidade e com 

esta liberdade, a sujeição total do empregado ao empregador, ou a alienação das faculdades daquele, fora dos 

limites da prestação estrita da atividade, e dos deveres acessórios que como tais a acompanham.” (PEREIRA, 

Caio Mario da Silva. Op. cit., p. 358-359).   
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se obtenha o adimplemento da obrigação da forma mais proveitosa ao credor e 

menos onerosa ao devedor
232

.  

 

 

Do posto até aqui, em resumo, extrai-se que o contrato de prestação de serviços 

sempre versará sobre uma obrigação de fazer que deverá ser remunerada. 

Também da origem do instituto, que foi a princípio pensado em relação às 

atividades das pessoas naturais, persiste em vigor o artigo 598 do Código Civil, que estipula a 

limitação de quatro anos
233

 para a prestação de serviços, quando esta se findará. Contratada 

por tempo maior, apenas o período excedente será ineficaz
234

.    

A razão de ser da norma era a proteção da liberdade da pessoa física, para que esta 

não ficasse presa à relação jurídica indefinidamente ou por prazo muito extenso. Todavia, não 

há justificativa para esta limitação quando se pensa nas pessoas jurídicas visto que, por muitas 

das vezes, é de interesse desta a prestação de serviços pelo maior período possível, quiçá 

indefinidamente, afinal muitas delas tem, nessa atividade, sua própria razão de ser.  

Mas também não se justifica mais a norma em comento, pois além, das partes 

poderem renovar o contrato
235

, quando haja a presença dos requisitos da relação trabalhista, 

esta será a qualificação dada aos contratos mediante emprego das proteções necessárias, em 

especial quando se aferir a subordinação
236

. 

Afinal, delineados os traços básicos
237

 para a apreensão dos limites do tipo da 

prestação de serviços, importante tarefa e que tem sido executada com diligência pela 

doutrina é estabelecer a distinção desta em relação a outros tipos contratuais que tratam de 

“prestação de atividade pessoal”
238

, até para estabelecer seu campo de atuação que é residual. 

Antes de iniciar, faz-se a necessária ressalva de que se passará a tratar de alguns 
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 ROSENVALD, Nelson. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Manole, 

2017, p. 615. 
233

 “A prestação de serviços não poderá ser convencionada por mais de quatro anos (nemo potest locare opus in 

perpetum). Eis que a regra do art. 598 do Código Civil de 2002, que tem seu fundamento, segundo Clovis, na 

inalienabilidade da liberdade humana. Prestação de serviços que se prolongasse por mais tempo constituiria, aos 

olhos do legislador, verdadeira escravização convencional da exploração do mais fraco pelo mais forte no jogo 

contratual”.  (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz 

Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 266). 
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 O que é observado por: MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, 

Regina Beatriz. Op. cit., p. 267. ROSENVALD, Nelson.  Op. cit., p. 614. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito 

Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 218. 
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 O que é observado por: MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, 

Regina Beatriz. Op. cit., p. 267, ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 613-614. VENOSA, Silvio de Salvo. Op. 

cit., p. 218.   
236

 ROSENVALD, Nelson. Op. cit., p. 613  
237

 Apenas suficientes para o atendimento deste trabalho e que não se presta a esmiuçar todas as características 

do contrato de prestação de serviços ou aprofundar o assunto, como já ressalvado no início do capítulo.    
238

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 358, v. 3. 
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critérios que auxiliam nesta missão da qualificação, todavia, como já visto no primeiro 

capítulo, nenhum deles é suficiente para ser pensado isoladamente. Nas zonas de transição, 

diante da complexidade que as operações se dão na atualidade, sempre haverá uma “zona de 

interpenetração dos conceitos
239

”, mas que o pensamento tipológico, a “imagem global
240

” e a 

causa final deverão ser analisados diante do caso concreto.  

Inicia-se, então, pela distinção entre a prestação de serviços e a empreitada. 

Ambos referem-se à atividade prestada a alguém. Em linhas básicas, a empreitada 

é estabelecida visando à entrega a que se destina, ou seja, a obra pronta, sendo que esta pode 

ser física
241

 ou intelectual
242

. Ocorre que a prestação de serviços pode se dar por prazo, isto é 

tempo, ou “para certo e determinado trabalho”
243

, o quê, nesta última hipótese, traria mais 

dificuldades na distinção e a própria empreitada pode considerar o fator tempo, inclusive em 

termos de remuneração. De qualquer sorte, na empreitada, o que se quer e se promete entregar 

é o resultado final, a obra, enquanto na prestação de serviços, é a própria atividade ainda que 

dirigida a uma determinada finalidade, razão pela qual a doutrina classifica a empreitada 

como obrigação de resultado e a prestação de serviços como de meio
244

. Daí também, extra a 

doutrina a dissonância em razão a remuneração, visto que na prestação de serviços, a 

remuneração
245

 está atrelada à atividade e, portanto, à sua duração, na empreitada ao seu 

resultado, de sorte que se este for atingido em menor ou maior prazo, o risco ou a vantagem 

daí decorrente é do empreiteiro. 

Outro fator que a doutrina
246

 tem apresentado como apoio nesta diferenciação é 
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 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 214.  
240

 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Traduzido por José Lamego. 3. ed.  Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997, p. 666. 
241

 Muito mais comum, como por exemplo, reforma ou construção de imóveis, pontes, viadutos e estradas.   
242

 “Campo de aplicação – A empreitada, em qualquer das suas modalidades, pode ser contratada para os 

misteres mais diversos: demolição e construção de edifícios, levantamento de pontes, abertura de estradas, 

loteamento de terrenos, serviços de dragagem ou terraplenagem, corte de matas, plantações,  ajardinamentos, 

fabricação de móveis, reformas de prédios, consertos de veículos, etc. Infinito, é pois, o campo de sua aplicação, 

que se estende praticamente a todas as atividades humanas. Também trabalhos intelectuais são suscetíveis de 

empreitada, como a confecção de uma ópera ou o comentário de uma determinada obra jurídica.” (MONTEIRO, 

Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito 

Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013,p. 274). 
243

 Artigo 601 do Código Civil.  
244

 VENOSA, Silvia de Salvo. Op cit., p. 214. MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto 

Dabus; DA SILVA, Regina Beatriz. Op. cit. p. 272 
245

 “A doutrina clássica prefere ater-se à maneira de remunerar como critério diferencial por excelência; na 

prestação de serviços a remuneração é correspondente aos dias ou às horas de trabalho, enquanto na empreitada 

ela é proporcional ao serviço realmente executado, sem atenção ao tempo nele empregado. Nesta, paga-se o 

resultado do serviço, porque o empreiteiro se obriga a dar pronta a obra por um preço certo, naquela remunera-se 

a pessoa que colocou à disposição de outra a sua atividade.” (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, 

Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. 

parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 272).      
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 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 
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que a prestação se daria por conta e risco do tomador que direcionaria e daria as ordens na 

execução da atividade, havendo assim subordinação, enquanto na empreitada haveria total 

independência do empreiteiro que assume a responsabilidade
247

 pela obra a ser entregue. No 

entanto, como alerta Silvio de Salvo Venosa, na atuação dos profissionais liberais
248

, e 

também isto ocorre em relação a outros serviços prestados por pessoas jurídicas, não há  

relação de dependência apesar de se tratar de prestação de serviços, razão pela qual este 

critério se revela bem frágil. 

Tendo em mente o contrato de administração, que é o objeto deste estudo, o tipo 

da prestação de serviço se aproxima muito mais que a empreitada, pois o que se busca é a 

atividade do administrador na realização dos mais diversos atos inerentes à locação e não há 

nenhuma entrega final ou de obra ao seu final.  

Ainda que dentre as obrigações do administrador tenha alguma prestação 

relacionada à gerência de determinada obra de ampliação ou reforma de imóvel, o que não é 

comum, mas poderá ocorrer, está a transmudá-lo a um contrato de empreita, visto que o que 

se almeja é a atividade e não a entrega da obra, o resultado final.                                                         

Por sua vez, a corretagem não deixa de ser uma atividade exercida com certa 

pessoalidade a que se busca um determinado resultado, mas é justamente este seu fator de 

mais latente qualificação. Pois, o que se pretende não é a prestação do serviço, como atividade 

em si, mas sim a obtenção de outro negócio, que também não é uma obra. Sendo assim, esta 

tem tipo de delimitação mais clara e, por conseguinte, seu campo de incidência não se 

confundindo com a prestação de serviços prevista no Código Civil. 

Já, em relação à diferenciação do mandato e a prestação de serviços, a obra de 

Washington de Barros Monteiro, atualizada e revista por Carlos Alberto Dabus Maluf e 

Regina Beatriz Tavares da Silva, apresenta elucidativo resumo doutrinário, que se transcreve: 

 

Para distinguir convenientemente os dois contratos (mandato e prestação de 

serviços), preciso é atentar para o seguinte: a) a ideia de representação, fundamental 

no primeiro e que não existe no segundo. O mandatário representa o mandante, 

enquanto o prestador de serviços não tem essa representação; b) o objeto do 

contrato, que no mandato é a autorização para realizar qualquer ato ou negócio 

jurídico e na prestação é a realização de um fato ou determinado trabalho, material 

ou imaterial; c) finalmente, a faculdade que tem o mandatário de deliberar e de 

querer, enquanto o prestador se limita a executar os atos exigidos de suas aptidões 

                                                                                                                                                         
Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 271. 
247

 Na chamada empreitada mista e que o empreiteiro fornece inclusive os materiais, art. 611, este assume o risco 

total da obra até à sua entrega. Quando os materiais são fornecidos pelo contratante, o empreiteiro corre os riscos 

da execução, mas não aqueles relacionados à qualidade do material art. 613, 615 e 617 todos do Código Civil.     
248

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 214. 
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ou habilidade.
249

-
250

 

 

 

Entretanto, ocorre que mandato e representação não se confundem
251

, e, apesar de 

não ser a doutrina unânime neste sentido
252

, o primeiro pode existir sem o segundo. É o que se 

estabelece na hipótese normativa do artigo 663 do Código Civil, que prevê a responsabilidade 

pessoal do mandatário quando celebra negócios em seu próprio nome ainda que vise o 

interesse do mandante. Apesar de obrigar o mandante perante o terceiro com quem contrata, a 

verdade é que na relação interna, entre mandatário e mandante, este será considerado.  

Assim, não é elemento essencial do contrato de mandato a representação. 

Contudo, quando esta estiver presente, servirá como critério diferenciador do mandato e da 

prestação de serviços. 

Silvio de Salvo Venosa, considerando esta realidade de que existe mandato sem 

representação, aponta que o melhor critério de distinção neste caso seria o da subordinação 

existente na prestação de serviços e não naquele, visto que o mandatário age com liberdade 

apesar de em atendimento ao interesse do mandante.  

Ocorre que como já apontado acima, ao se diferenciar a empreitada da prestação 

de serviços, não necessariamente haverá subordinação do prestador, como nos casos das 

pessoas jurídicas e dos profissionais liberais, razão pela qual tal critério também perde em 

eficiência
253

 distintiva. Assim, o recurso ao objeto de cada um dos contratos assume 

relevância como índice do tipo para a qualificação de um dado caso concreto como mandato 

ou prestação de serviço, devendo-se perquirir quanto à natureza das prestações a serem 
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 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. 

Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 2. parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva,2013, p. 316. 
250

 E prosseguem os mesmos autores ao explicar a qualificação dos contratos firmados pelos profissionais 

autônomos: “Volvendo de novo às profissões liberais, poderemos dizer que o advogado, por exemplo, é ao 

mesmo tempo mandatário e prestador de serviços. É mandatário, porque age em nome e por conta do 

constituinte, o mandante; é prestador de serviços, porque está obrigado a desenvolver a atuação prometida, 

realizando os trabalhos dele reclamados (o jurista que se limita a dar parecer é prestador de serviços).”  (Ibidem,  

p. 316).  Perfeito é o exemplo em relação a atuação mediante os dois contratos do advogados, que são celebrados 

de maneira conexa, e tem uma causa comum. A única ressalva, seria em relação aos pareceres, que podem ser 

contratadas, como obras, em contratos de empreitada, devendo-se assim, analisar o caso concreto para sua 

qualificação. 
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 O que é alertado por Silvio de Salvo Venosa e Claudio Luiz Bueno de Godoy. VENOSA, Silvio de Salvo. 

Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 215 e GODOY, Claudio Luiz Bueno de. 

In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2017, p. 663.    
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 Como exemplo dos que exigem a representação para a sua configuração, Caio Mario da Silva Pereira e 

Washington de Barros Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz da Silva.  (PEREIRA, Caio 

Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 314 e 

375, v. 3. Para os que admitem: Silvio de Salvo Venosa e Claudio Luiz Bueno de Godoy. (VENOSA, Silvio de 

Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 267 e GODOY, Claudio Luiz 

Bueno de. Op cit., p. 655).      
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 Claro que em havendo subordinação, serve o critério distintivo, mas não estando esta presente há que se 

buscar outros recursos para a diferenciação.   
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cumpridas pelo contratado. O mandato sempre tem um cunho preparatório e de celebração de 

outros negócios ou práticas de ato de vontade em relação à administração de interesses. 

Isto posto, e confrontando-se a operação da administração de imóveis já descrita 

com o contrato de prestação de serviços, extrai-se que diversas atividades lá descritas, como a 

corretagem, a representação perante o locatário inclusive assinando o contrato de locação, a 

guarda de valores, o pagamento pontual do aluguel ainda que em caso de inadimplência do 

locatário, a cobrança de locativos, a nomeação de advogados, extrapolam o seu tipo que é 

residual, daí porque esta não tem elasticidade suficiente para abarcá-la como um todo, 

absorvendo-a para si.  

Entretanto, algumas das prestações comuns aos administradores como a análise 

mercadológica, a orientação em relação à troca de ativos ou mudança de destinação da 

finalidade de uso, o acompanhamento de obras, realização de vistorias de entrada, saída e 

constatação, enfim, entre outras se identificam com o tipo da prestação de serviços. 

E parece ser justamente por esta razão que, quando os Tribunais são instados a 

solucionar lides decorrentes do contrato de administração de imóveis, em muitos precedentes, 

já em suas ementas, faz-se referência expressa à prestação de serviços
254

 ainda que 

paralelamente ao reconhecimento do mandato, corroborando a existência de prestações desta 

natureza que não são absorvidas por este último que, em contrapartida, não é, como não 

poderia deixar de ser, absorvido por ela. 
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 “Mandato - Prestação de serviços – Administração de imóvel - Ação de reparação de danos materiais - 

Demanda de condomínio/cliente em face de empresa administradora/prestadora - Sentença de procedência – 
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2.3.3 O contrato de mandato 

 

 

O art. 653 do Código Civil afirma que: “opera-se mandato quando alguém recebe 

de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é 

o instrumento do mandato.”   

Quanto à origem, aponta Washington de Barros Monteiro, em seu manual, que:  

 

O direito moderno foi buscar no romano a maior parte das regras que disciplinam o 

mandato. A própria denominação desse contrato procede dos romanos: mandatum, 

isto é, manu datum; efetivamente ao ser convencionado, segundo formalismo 

primitivo, as partes estendiam-se as mãos, que em seguida se apertavam, como viva 

manifestação de haver sido dado e de haver sido aceito o encargo. O mesmo gesto 

ainda hoje se executa, simbolizando, a conclusão de muitos contratos verbais.
255

 

 

Como observado por De Plácido e Silva, este se fundamenta na “substituição de 

agentes”
256

 para a prática de um determinado ato ou negócio jurídico que será subsequente, 

sendo que, justamente por ser firmado com este objetivo posterior, que na realidade é o fim 

visado pelo mandante, é que a doutrina é uníssona
257

, o que é raro nesta matéria, em apontar 

seu caráter preparatório. 

Trata-se de contrato em que “predomina soberanamente a mútua confiança dos 

contratantes.”
258

 E de fato teria que ser assim, pois um escolhe o outro para, de um lado agir 

por si, e, de outro, aceitar fazer por aquele, comprometendo-se reciprocamente
259

.       

Ocorre que o Código Civil, ao abrir o Capítulo X que trata do mandato, tocou em 

três conceitos distintos para o direito: o do contrato do mandato, o da representação voluntária 

e da procuração. Tais institutos não devem ser confundidos
260

. 
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p. 314.   
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 Como adverte Claudio Luiz Bueno de Godoy na sua, como sempre cristalina e lógica, lição ao comentar o 

artigo 653.  (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São 

Paulo: Manole, 2017, p. 655).   
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Mandato é o contrato bilateral
261

 e consensual, pelo qual alguém confere poderes 

a outrem para realizar um ato ou negócio jurídico de seu interesse, isto é daquele que outorga 

os poderes. Serve, assim, para entabular e disciplinar esta relação interna entre mandante e 

mandatário. A lei, em linhas gerais
262

, não exige formalidade para o contrato de mandato, 

sendo assim, não solene.    

Já a representação é permitir legal ou convencionalmente que alguém atue em 

nome de outrem, de sorte que serve à relação externa do investido nos poderes, representante, 

para agir perante terceiro, em nome do representado. Enquanto a procuração é o ato unilateral 

que confere estes poderes de representação convencional, exigindo o artigo 654
263

, do Código 

Civil a esta, a forma escrita. 

 Silvio de Salvo Venosa faz a seguinte distinção ao apreciar o contrato de 

mandato:  

Da noção de mandato defluem três conceitos que vulgarmente são tomados como 

sinônimos, embora não se identifiquem plenamente e nem sempre estejam presentes 

de forma concomitante. O mandato, propriamente dito, é o contrato que se 

aperfeiçoa com o encontro de vontades. A procuração outorgada é o instrumento 

que materializa o contrato. A representação é a investidura concedida pelo 

mandante ao mandatário, em virtude da existência do contrato e, na maioria das 

vezes, do instrumento do mandato
264

. 

 

Tal lição estabelece a devida dissonância debruçando-se à dicção do artigo 653, 

todavia, há que se fazer duas ressalvas. Primeira, a procuração é o instrumento da 

representação e pode ou não ser do mandato, visto que nada impede que se prefira ajustar os 

termos do contrato bilateral em outro instrumento
265

, estabelecendo-se direitos e deveres, 

empregando termos e condições, enfim tudo aquilo que um negócio jurídico permita. 

Segunda, a representação também não é modelo jurídico exclusivo do contrato de mandato e 

pode aparecer em outros institutos, o que, a uma leitura do trecho acima, menos detida, pode 

não transparecer.          

Quanto às características do contrato de mandato, primeiro tem-se que ele, de 

fato, é consensual, pois exsurge do encontro das declarações de vontade, ainda que tácitas, e 

apenas e tão somente quando há o aceite do mandatário dos encargos e poderes conferidos 

                                                 
261

 O mandato é contrato, portanto negócio jurídico bilateral a regrar relações internas entre mandante e 

mandatário, que pressupõe aceitação, o que não corre com a procuração, ato jurídico unilateral mediante o qual 

são atribuídos ao procurador poderes para agir em nome do outorgante (autorização representativa) e para 

conhecimento de terceiros.”  (Ibidem, p. 655).     
262

 “Art. 656 do Código Civil. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.” 
263

 “Art. 654 do Código Civil. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento 

particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.”   
264

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, III. Contratos. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 265.  
265

 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 

2017, p. 659.   
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pelo mandante. 

Questão interessante e controvertida na doutrina quando se analisam as obrigações 

deste ajuste decorrentes, é que alguns o classificam como unilateral
266

, outros como bilateral 

imperfeito
267

 e outros como bilateral
268

. Parece que esta discussão tem muito mais relação 

com a origem românica acima referida que com a realidade posta atualmente. Veja-se que na 

lei, no código civil, o capítulo destinado ao mandato é subdividido nas seções dos direitos do 

mandante e do mandatário, o que induz à assertiva quanto a sua bilateralidade. No modelo 

gratuito, isto é, que não prevê a contraprestação de remuneração por parte do mandante, 

poder-se-ia tratar da bilateralidade imperfeita, pois ainda assim há obrigações de parte a parte, 

porém, quando este é celebrado em caráter profissional ou quando as partes estabelecem 

volitivamente a remuneração ou outros deveres, não há dúvida quanto à sua bilateralidade. 

Neste último caso, existem obrigações recíprocas das partes muito equilibradas que, além da 

comutatividade, faz depreender-se a sua bilateralidade. 

E, nesta esteira, veja-se a brilhante lição de De Plácido e Silva, ao tratar da teoria 

do sinalagma imperfeito (com base em Pothier) mas tendo em vista o Código Civil de 1916, o 

que ainda é aplicável na atualidade diante dos dizeres do art. 676 do Código atual:  

 

Ao nosso Código Civil, não repugna a teoria, porque em seu art. 1310, quando 

exibe a obrigação do mandante de pagar ao mandatário a remuneração ajustada, 

ainda que o negócio não haja produzidos os seus efeitos, somente o isenta  da 

obrigação, se houver culpa do mandatário. Reconhece assim, como responsáveis 

por culpa, tanto o mandante, como o mandatário. E desta forma reconhece , em seu 

próprio conceito a feição bilateral do contrato de mandato, pois que, somente nos 

contratos bilaterais, ambas as partes contratantes respondem por culpa (art. 1057). 

(...) 

E os códigos atuais, seguindo a tendência jurídica e sua realidade moderna, 

claramente, têm assentado que o contrato estabelecido prende mandante e 

mandatário num liame jurídico de obrigações recíprocas, que devem ser por êles 

cumpridas ou executadas, tão prestes o contrato se forme e comece a exercer suas 

precípuas finalidades
269

.                     
 

O contrato de mandato presume-se gratuito
270

, mas nada impede que as partes 

atribuam remuneração de acordo com sua vontade. Em contrapartida, presume-se oneroso,  

                                                 
266

 “O mandato é em primeiro plano um contrato unilateral, porque salvo disposição expressa em contrário, 

somente atribui obrigações ao mandatário.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, III. Contratos. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011, p. 268). 
267

 “h) é contrato bilateral imperfeito, visto que, para o mandante, só incidentalmente e ex post facto pode gerar 

obrigações.”  (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, Regina 

Beatriz. Curso de Direito Civil. Contratos – 2ª parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 312, v. 5. p. 315). 
268

 DE PLÁCIDO E SILVA. Tratado do mandato e prática das procurações. 3. ed. 1 vol. Forense Tir. Curitiba: 

Guaíra Ltda, 1959, p. 50.  
269

 Ibidem,  p. 48 e 50.  
270

 Presunção juris tantum, que admite prova em contrário, de sorte que a questão da gratuidade ou onerosidade 

poderá ser demonstrada pelas partes no caso concreto. 
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caso este seja entabulado por ofício ou atividade lucrativa, sendo que, neste caso, se as partes 

não tiverem convencionado a remuneração, esta será arbitrada pelo Juiz conforme a natureza 

e os costumes locais
271

.  

Caio Mario da Silva Pereira conceitua o contrato de mandato como aquele “pelo 

qual uma pessoa (mandatário) recebe poderes de outra (mandante) para, em seu nome, 

praticar atos jurídicos ou administrar interesses”
272

.  

Trata-se de representação da maior parte da doutrina
273

 que, com base no disposto 

no artigo 653, atrelada à visão tradicional proveniente do direito romano, afirma que a 

representação é elemento necessário, portanto, imprescindível, do contrato de mandato.  

De fato, ordinariamente, e muito mais comum, há a existência da representação no 

contrato de mandato, é o que se chama de “mandato propriamente dito” ou “mandato 

direto”
274

.  

Mas é difícil negar a existência, que se reconhece, do mandato sem representação 

e que se designa por “mandato indireto”
275

, diante da hipótese normativa que permite ao 

mandatário atuar, por conta deste contrato e no interesse do mandante, mas em seu próprio 

nome, é o que se extrai do art. 663 do Código Civil atual. 

Sempre que o mandatário atue sem os poderes de representação, apesar da relação 

interna do contrato de mandato se manter íntegra, inclusive no que diz respeito à 

responsabilidade civil daí decorrente, que é contratual; externamente, perante terceiro, esta 

não aparece e a relação deste se dá com o mandatário. Nestes casos, observa-se, o mandatário 

continua agindo no interesse do mandante, mas em seu próprio nome.  

Assim, caso atue desta maneira, mas dentro do ajustado entre as partes e 

atendendo os interesses do mandante, este não poderá reclamar prejuízos e terá que cumprir 

suas obrigações quanto às despesas, remuneração, decorrentes de lei e qualquer outra que haja 

sido estipulada.  

                                                 
271

 “Vale aqui, de resto, socorro analógico aos mesmos critérios que a lei estabeleceu para o arbitramento dos 

honorários relativos ao mandato ad judicia, quando não convencionados, e que devem ser compatíveis com o 

trabalho realizado e com o valor econômico envolvido (art. 22, §2º, da lei 8.906/94).” (GODOY, Claudio Luiz 

Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 2017, p. 661).     
272

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 375, v. 3.  
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 No mesmo sentido: MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, 

Regina Beatriz. Curso de Direito Civil. Contratos – 2ª parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 312, v. 5. p. 

313 
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 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, III. Contratos. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 266. 
275

 “Nessa situação, por exceção do sistema desse contrato típico, haveria mandato sem representação, ou 

mandato indireto. Se há mandato, sem representação, estabelecem-se relações diretas entre mandatário e o 

terceiro, e não entre o mandante e o terceiro. Para este último, as relações internas do mandato são-lhe  

estranhas.”  (Ibidem, p. 266). 
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Outras situações em que o mandatário age no interesse do mandante mas em 

nome próprio, é quando atue com poderes insuficientes ou fora dos poderes conferidos. Por 

decorrência lógica, em ambos, também se compromete com o terceiro pessoalmente.          

Quando o mandatário age com poderes insuficientes ou fora dos poderes 

conferidos, é considerado gestos de negócios
276

, sendo que como adverte Cláudio Luiz Bueno 

de Godoy: 

Mas, enfim, dizer que quem age por outrem, sem poderes, sem poderes suficientes 

ou com excesso de poderes será considerado mero gestor de negócios significa 

explicitar a vinculação pessoal deste que atua perante terceiros com quem negocia, 

mas também significa, de outra parte, ressalvar direito a ressarcimento se a gestão 

tiver sido útil e tiver trazido proveito ao mandante. É o que se estatui no capítulo 

próprio de gestão de negócios (ver comentários aos arts. 861 a 85) e, mais, é a 

mesma regra que se faz explícita no art. 695, parágrafo único, que trata justamente, 

da comissão exercida com excesso, espécie contratual a que, a rigor, são aplicáveis 

os mesmos princípios do mandato, como se verá (cf. comentários dos arts. 693 e 

709)
277

.        
 

Ressalva-se que referida norma tem o condão de equiparar o mandatário neste 

caso em que atue sem poderes ao gestor de negócios para aferir as consequências dos atos 

praticados, mas não que o contrato firmado deixe de ser de mandato para se requalificar como 

gestão de negócios. Esta última é ato unilateral e não um contrato consensual.  

Note-se ainda que, nestas hipóteses, o mandatário assume o risco de responder por 

danos que tenha provocado ao mandante. Em ambos os casos, o mandante poderá ratificar
278

 

os atos e os efeitos retroagirão à data da sua prática, razão pela qual estes não são inexistentes, 

nulos ou anuláveis
279

, mas apenas ineficazes
280

 e tão somente em relação ao mandante. Em 

relação ao mandatário, permanecem íntegros.  

Diferente desta situação, é quando o mandatário atue com abuso, isso significa 

dizer contra os interesses e instruções do mandante, mas dentro dos poderes que lhe foram 

conferidos. Neste caso, o mandante estará obrigado perante terceiros, mas poderá reclamar 

perdas e danos em face do mandatário
281

. Isto pois, o caráter externo terá sido atendido e 

deve-se preservar a boa-fé.     

Atuando o mandatário de maneira adequada aos poderes que lhe foram conferidos 

e em nome de seu mandante, apenas este último restará vinculado aos atos ou negócios 
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 Art. 665 do Código Civil 
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 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São Paulo: Manole, 

2017, p. 659.   
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 Art. 662 do Código Civil.  
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 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. in Op. cit., p. 664.   
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 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de 

Direito Civil. Contratos – 2ª parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 312, v. 5. p. 326. 
281

 É o que se extrai do art. 679 do Código Civil.  
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firmados.     

O mandato pode ser geral
282

, isto é para gerir todo e qualquer negócio do 

mandante “ou especial a um ou mais negócios determinadamente”
283

. Pode ainda ter sido 

conferido em termos gerais, o que é diverso
284

, e, significa dizer que conferem apenas poderes 

de administração
285

. Nesta esteira, pode-se celebrar um mandato geral para administrar todos 

os bens do mandante, mas em termos gerais, isto é, limitados aos meros poderes de 

administração.  

Nas palavras de De Plácido e Silva:  

 

Administrar, do latim administrare, é dirigir, diligenciar, ajudar em alguma coisa, 

servir, reger, fazer ofício, cuidar, de, executar trabalho, serviço ou ofício. Assim, 

claramente exprime cuidar de serviço, tomar conta, promover direção, dar direção, 

olhar por alguma coisa, tratar do negócio ou zelar pela coisa, provendo-se as 

medidas para que cumpram as finalidades desejadas pelo encargo atribuído a 

outrem. (...) Atos de administração, pois, evidenciam-se atos que se devam praticar 

ou a fazer não pare, não se deixe de cumprir ou andar, mostrando-se atos 

necessários para que se cuide da coisa ou se realize o negócio, como faria o próprio 

dono dele
286

. 

 

Assim, depreende-se que tudo aquilo que esteja na esfera da manutenção e 

conservação do bem, adequa-se ao conceito de administração, embora a lei não tenha definido 

os poderes daí decorrentes. Em contrapartida, poderes de disposição, aqueles inclusive 

expressos na lei, quais sejam: alienar, hipotecar, transigir, firmar compromissos ou qualquer 

outro que exorbitem a administração; dependem de serem concedidos de maneira expressa e 

especial
287

. 

O mandatário deve manter sempre o mandante informado dos atos, atender o seu 
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São Paulo: Manole, 2017, p. 664).  E continua explicando que se o mandato for geral para a alienação de todos 
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interesse e prestar contas.     

Como dito anteriormente, o contrato de mandato, como os outros contratos 

tratados, demandaria uma monografia, o que não é objeto deste trabalho. Sendo assim, 

traçados, em brevíssimo resumo, as principais características e efeitos do contrato de 

mandato, interessa para compreender sua elasticidade, a análise de seu objeto e sua 

diferenciação em relação ao outros contratos típicos que dele se aproximam. 

Em relação ao objeto, a lei não faz qualquer limite, mas deixa transparecer que 

este é celebrado em caráter preparatório para outros atos ou negócios jurídicos. Ou seja, trata-

se de uma obrigação de fazer que poderá ou não, em contrapartida, ter uma obrigação de dar, 

isto é pagar, quando for remunerado. Ainda podem-se somar atos materiais, quando ligados 

ao objeto do contrato de mandato, e, neste caso, este irá prevalecer. 

Por tratar-se de negócio jurídico, tem seu objeto que ser lícito
288

, para que seja 

válido.  

Logo, sendo assim tão amplo seu objeto, mais eficiente será buscar diferenciá-lo 

dos contratos de tipo que lhe são próximos.     

De Plácido e Silva, na sua obra Tratado do Mandato e Prática das Procurações, 

baseando-se nas lições de Clóvis Bevilaqua, estabelece a distinção objetiva entre o contrato de 

mandato e o de prestação de serviços, à época designado locação de serviços segundo dois 

critérios: a representação, que consideram essencial ao mandato; e, o objeto “que na locação 

de serviços é um determinado trabalho, material ou imaterial e, no mandato, é a autorização 

para fazer qualquer coisa.”
289

 

O autor ainda prossegue explicitando que, muitas vezes, no exercício de 

determinada atividade, ambos os contratos são firmados, como, por exemplo, o advogado que 

representa e também presta outros serviços profissionais de orientação.  Assim,  pois ora o 

mandatário está agindo em nome do mandante para atendimento de seus interesses, ora está 

prestando serviços mediante atividade, fazeres que fogem à representação, age em seu próprio 

nome com atividades que lhe são próprias mas que também interessam ao tomador dos 

serviços.  

E veja-se a atualidade da lição: 

  

Há entrelaçamento tão íntimo entre o contrato de locação e o contrato de mandato. 

As duas figuras, verdadeiramente, assentam suas bases na incumbência pedida, 
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 Artigo 104 do Código Civil.  
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 DE PLÁCIDO E SILVA. Tratado do mandato e prática das procurações. 3. ed. 1 vol. Forense Tir. Curitiba: 
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contratada ou concedida, onde o locador e o mandante tomam posição grandemente 

análogas. Por vezes, os dois contratos andam tão juntos, tão intimamente ligados, 

que se chega mesmo a ter a impressão de que representam a mesma coisa. É que em 

alguns casos, o mandatário no desempenho e outorga concedida, se vê na 

contingência de realizar vários serviços de outra espécie, os quais executados 

pessoalmente por ele, tomam a feição de perfeita locação de serviços. Mas não 

devemos e nem podemos confundir, tão distintos e tão próprios são seus 

fundamentais caracteres distintivos
290

.                

 

Os autores que entendem a representação como elemento essencial do mandato, 

utilizam-na exatamente para diferenciar este da prestação de serviços. Todavia, como tratado, 

entende-se possível o mandato sem representação. 

Washington de Barros Monteiro para distinguir os dois tipos contratuais, além dos 

critérios da representação e do próprio objeto, soma outro relativo a subordinação: “c) 

finalmente, a faculdade que tem o mandatário de deliberar e de querer, enquanto o prestador 

se limita a executar o ato exigido de suas aptidões ou habilidades”
291

.   

Ocorre que mesmo na prestação de serviços, como já visto anteriormente, em 

relação aos profissionais liberais ou atividades prestadas pelas pessoas jurídicas, não há esta 

subordinação, mas sim grau de liberdade e de querer, pois estes conhecem e assumem a 

responsabilidade técnica pelo seu atuar. 

Dessa sorte, resta como critério de diferenciação a atenção ao objeto dos dois 

contratos. Todavia, como o possível conteúdo do mandato é amplo e pode conter atos, ditos 

materiais
292

, é obscura a compreensão de quando estes são inerentes a este tipo contratual e 

quando o extrapolam, surgindo um outro contrato, o de prestação de serviços, que pode ser 

firmado inclusive de maneira conexa a este.  

Parece, aqui, que a melhor solução é observar-se o objeto do mandato e checar 

quais atos são necessários e que são realizados em caráter de substituição do agente e quais 

não o são. Atos, ainda que materiais, que seriam ou deveriam ser realizados pelo mandante 

para atender ao seu objetivo, por contratos desta espécie seriam absorvidos.  

Já os atos, orientações e negócios realizados pelo mandatário que não fazem parte 

do objeto do mandato em si mas que são fruto da ação deste agora como prestador, em seu 

próprio nome, direto ao locador de serviços, outrora mandante serão excluídos do mandato e 
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de fato se colocam como pertencentes e originado em outro contrato, qual seja o de prestação 

de serviços.       

Neste aspecto, Silvio de Salvo Venosa, faz perspicaz observação e acréscimo: 

“Em muitas oportunidades, o mandato será ato preparatório para a locação de serviços, como 

ocorre no mandato judicial.”
293

 

Este ponto aguça o pensamento ao contrato de administração de imóveis, pois 

existem prestações que são de fato muito próximas ao mandato, como, por exemplo, quando o 

administrador representa o locador para a celebração do contrato de locação, quando negocia 

dívida por ele ou realiza transações de direitos do contrato de locação, quando nomeia 

advogados para agir em nome do locador, quando recebe locativos. Já outras que extrapolam 

demasiadamente o contrato de mandato, aproximando-se muito mais da prestação de 

serviços
294

, quando se tem em mente o seu caráter preparatório ou objeto, por exemplo  

quando orienta seu cliente em relação à aquisição ou substituição de ativos ou realiza vistorias 

para atestar a situação dos imóveis ou pratica atos de manutenção em imóveis vazios, entre 

outras. 

Nestes contratos, na prática e em regra, relacionam-se as inúmeras atividades que 

serão realizadas pelos administradores, muitas de fato como preparação para a celebração ou 

acompanhamento de locações e outras não, como prestação de serviços. São assim, inclusive, 

em alguns casos estabelecidos limites para este atuar, e também separadamente estabelecida 

uma cláusula ou um documento a parte relativo à representação, inclusive mediante a outorga 

efetiva e escrita da procuração.   

Não é à toa que muitas das vezes, ao tratar de determinadas prestações daí 

decorrentes, o Judiciário se socorre de normas atinentes à prestação de serviços e não ao 

mandato. E note-se que há menções da prestação de serviços em seu conceito mais amplo, 

proveniente do direito consumerista e outras neste conceito mais estrito do direito civil. 

Parece que, de fato, as duas figuras convivem para viabilizar a operação econômica da 

administração de imóveis.     

O contrato de mandato ainda se aproxima da comissão mercantil. Aliás, muitos 

autores que não reconhecem o mandato sem representação, quando alguém age no interesse 

de outrem mas sem representá-lo, qualificam a relação como pertencente ao tipo da comissão, 

é o que se observa da afirmativa seguinte:  
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 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, III. Contratos. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 269.  
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 E aqui pensa-se em seu conceito mais estrito previsto no Código Civil.  
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O contrato de mandato não se confunde, outrossim, com o de comissão mercantil. 

Basta, para salientá-lo, que se considere o seguinte: o comissário trata do negócio 

por conta do comitente, mas o realiza em seu próprio nome, não vinculando, pois, o 

comitente aos terceiros com os quais se entende. No mandato, o mandatário age em 

nome e por conta do mandante, a este vinculando as pessoas com as quais contrata 

ou negocia
295

. 

 

E não deixa de haver críticas a esta opção, mais prática é bem verdade, de analisar 

os dois contratos com base nas relações externas
296

, mas não considerando-o em sua 

plenitude, em especial ao seu objeto e que pode causar confusão ao não reconhecer o mandato 

em que o mandatário tenha agido em seu próprio nome, possível, como já exposto.     

A comissão mercantil era prevista no artigo 165
297

 da primeira parte do Código 

Comercial que foi revogada, como negócio realizado em nome próprio mais no interesse do 

comitente e que se estendia não só à aquisição ou venda de bens, mas também à gestão de 

negócios
298

. Em outra palavras tinha objeto mais amplo. 

Silvio de Salvo Venosa, apoiado em Waldírio Bulgarelli, aponta as vantagens 

deste contrato em relação ao mandato mercantil:  

 

(...) dispensa de o comissário exibir documento formal para habilitá-lo perante 

terceiros, afastamento do risco perante terceiros pelo excesso de poderes do 

mandatário; possibilidade de manutenção de segredo de operações do comitente; 

maior facilidade de informações, remessas e guarda de mercadorias em praças 

distantes
299

. 

 

  

De qualquer sorte, era alinhado e pertencia aos atos de comércio de maneira que 

ainda que nesta amplitude, difícil conceber a comissão nas relações entre privados, quando 

houvesse o mandato sem representação, razão pela qual apenas este critério externo parece 

mesmo não funcionar, apesar de se reconhecer a comissão civil como possível, vez que não há 

lei que a proíba, mas o que se entende por aquela prestada por comissário pessoa natural ou 
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 MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de 

Direito Civil. Contratos – 2ª parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 316-317, v. 5. 
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 O que é apontado por Claudio Luiz Bueno de Godoy, baseando-se em Ponte de Miranda ao comentar o art. 

693 do Código Civil. (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. 

São Paulo: Manole, 2017, p. 693).  
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 Veja-se distinção feita por De Plácido e Silva em relação ao mandato mercantil e a comissão: “Dá-se 

mandato mercantil quando um comerciante confia a outrem a gestão de um ou mais negócios, obrando o 

mandatário e obrigando-se em nome do comitente” Distingue-se, dêste modo, com a elucidação contida neste 

artigo, a figura do mandato mercantil da figura da comissão, que considera o contrato de mandato relativo a 

negócios mercantis, quando pelo menos o comissário é comerciante, sem que nesta gestão seja necessário 

declarar ou mencionar o nome do comitente (art. 165 do Código Comercial).”  (DE PLÁCIDO E SILVA. 

Tratado do mandato e prática das procurações. 3. ed. 1 vol. Forense Tir. Curitiba: Guaíra Ltda, 1959, p.78-79).   
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 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Op. cit., p. 693.  
299

 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil, III. Contratos. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 300.  
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que não a tem como profissão
300

.     

Ocorre que, no Código Civil atual, que assumiu a disciplina das obrigações e 

contratos em geral, a amplitude referida foi reduzida no sentido de que o contrato de comissão 

tem por objeto apenas a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, deixando assim de 

incluir a gestão.  

Sendo assim, como exposto, além do conteúdo da comissão ser diverso do 

mandato, resta evidente que, na atualidade, o seu objeto é muito mais restrito, referindo-se 

apenas à aquisição e venda.  

Para o presente estudo, portanto, que versa sobre a administração da locação, o 

contrato de comissão perde o sentido. 

Por fim, cabe a distinção do mandato em relação ao depósito. 

O depósito pode significar tanto o contrato quanto a própria coisa que é o seu 

objeto
301

. Trata-se de negócio jurídico de natureza real, pois depende da tradição da coisa a 

ser guardada, de confiança e, portanto, tem caráter pessoal, que tem por objetivo principal a 

guarda de determinada coisa. 

A exceção de seu caráter real, o depósito se aproxima muito do mandato, pela 

questão da confiança no depositário, dos direitos e deveres daí decorrentes, mas mais do que 

isto, pois neste último, muita das vezes, para sua realização, o mandante entrega ao 

mandatário, coisa sua.      

Como expõe de Plácido e Silva: 

  

Realmente o mandato tem muitos pontos de contato com o depósito. O depositário, 

por vezes, se coloca em posição perfeitamente análoga a do mandatário, 

notadamente na diligência com que deve cuidar da coisa que lhe foi entregue e nos 

adiantamentos que se vê forçado a fazer na sua conservação. Por outro lado, no 

caso em que estas se façam e quando do depósito lhe advierem prejuízos poderá 

reter a coisa, até que se lhe paguem as quantias correspondentes às despesas ou aos 

prejuízos
302

.  

 

 

Assim, o depósito é o contrato que tem por objeto essencialmente a guarda da 

coisa fungível ou não fungível, ao passo que para a execução do mandato, é possível que o 

mandante transfira a custódia de algo que lhe pertença e seja necessário à consecução do 

encargo, mas sempre como uma consequência deste
303

.  
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Guaíra Ltda, 1959, p. 87.  
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Nas palavras de Washington de Barros Monteiro: 

 

Por último, o mandato não se confunde com o depósito, embora o mandatário haja 

também recebido alguma coisa para depósito, em consequência do mandato. De 

feito, naquele contrato, o contratante recebe a coisa com uma finalidade específica: 

recebe-a para guardar; a custódia rei é a essência da convenção; neste a entrega 

da coisa é mera decorrência do mandato; recebe-a, a fim de aplicá-la num objetivo 

determinado
304

. 

 

 

Daí se extrai que, eventualmente, no mandato pode existir esta guarda, mas 

entender se o depósito mantém sua independência ou não como contrato autônomo depende 

de observar o conteúdo do contrato de mandato e ver se esta era necessária à sua realização, 

ou seja, se tem um liame entre um e outro. 

Trazida à baila em breves linhas a distinção entre ambos, cabe lembrar que como 

descrito no título destinado à operação econômica da administração de imóveis, não raras 

vezes o administrador mantém sob sua guarda dinheiro proveniente de aluguéis, da própria 

garantia da locação, quando esta é caução em dinheiro e até mesmo outros bens móveis 

relacionados ao imóvel, como chaves, controles de garagem, utensílios em geral.  

Nestes casos, como tratado acima, esta guarda não existe por si só, mas realmente 

como fruto do outro contrato que é firmado e para consecução deste, de sorte que esta é 

absorvida pelo contrato de prestação de serviços ou de mandato ou de administração de 

imóveis, a depender de como se conclua a sua qualificação. 

De todo o exposto, acerca do mandato e da operação econômica da administração 

de imóveis, parece que quando se trata do contrato que a veicula, prestações daquele primeiro 

sem dúvida encontram-se presentes, assumindo inclusive grande relevância, o que espelha-se 

na jurisprudência que lhe faz referência sempre que se põe a decidir sobre o tema.    

Todavia, o mandato, apesar de muito amplo, não é suficiente para abarcar e se 

sobrepor a todas as nuances existente no contrato de administração. Este, por exemplo, não é 

suficiente à corretagem, que muitas das vezes o acompanha, aos atos materiais de prestação 

de serviços  já referidos, quando não há aquele caráter de substituição, à própria 

administração que assume uma importância que se sobrepõe ao mandato. Aliás, veja-se que, 

em algumas contratações, esta existe e o mandato não, pelo menos não para todos os atos e, às 

                                                                                                                                                         
assim acontece na locação (art. 569, I do Cód. Civil de 2002), com comodato (art. 582) e no mandato quando o 

mandante encarrega o mandatário de receber uma coisa, ou certa quantia, e guarda-la em seguida. Em todos 

esses casos, porém a guarda é coisa secundária, mera consequência de outro contrato, já perfeito e acabado, 

não configurando assim o depósito.” (MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; 

DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de Direito Civil. Contratos – 2ª parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

292, v. 5).     
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 Ibidem, p. 317.   
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vezes, somente o mandato indireto. 

A dar indícios e corroborar esta conclusão, está o fato de que, apesar de muitas 

decisões que tratam do contrato de administração de imóveis fazerem remissão ao contrato de 

mandato, por que ali sem dúvida tem a presença de prestações que lhe são peculiares, o 

contrário não acontece. Ou seja, nos estudos, na doutrina, quando se observa o contrato do 

mandato, não há, pelo menos não se viu em nenhum momento, referência à administração de 

imóveis. Não se percebe este como uma espécie, um exemplo sequer daquele.  

Talvez, tal simplificação de tratá-lo como mero mandato, embora em muitas vezes 

recorrendo-se de outros dispositivos relacionados a outros tipos específicos, para fundamentar 

seu julgamento, ora de prestação de serviços, ora de corretagem, enfim talvez esteja muito 

mais relacionada à já referida tendência conservadora
305

 dos operadores do direito.  

Tanto é assim que as decisões a ele pertinentes sempre o indicam como contrato 

de administração de imóveis ou, então, contrato de prestação de serviços de administração de 

imóveis para somente após em casos sim e outros não
306

, mas muito comum, a referência ao 

tipo do mandato
307

. Na realidade, a própria administração é possível ainda que não exista o 

mandato, como se pretende demonstrar no próximo capítulo.  

Veja-se que interessante o seguinte julgado que expõe bem a complexidade, e, 

teve a seguinte ementa: 

 

Prestação de Serviços. Contrato de Administração de Imóvel. Indenização por danos 

materiais e morais. Má prestação dos serviços não configurada. Instabilidade 

financeira que não pode ser atribuída à responsabilização da administradora do 

imóvel que fez a aproximação entre locadora e locatária. Administração que foi 

procedida nos moldes pactuados, inclusive com a realização da vistoria do imóvel, 

tanto de entrada como de saída, além de ter a ré ajuizado ação para a cobrança dos 
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 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 23.  
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“MEDIAÇÃO – COBRANÇA – REVELIA – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM 
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além de não haver menção ao contrato de mandato, mas sim de prestação de serviços, há aplicação de multa pela 

sua resolução antecipada, o que seria descabido ao mandato puro e simples diante da sua revogabilidade 

permanente (TJSP; 36ª Câm. Apelação com revisão nº9060515-04.2007.8.26.0000 Rel. Des. Jayme Queiroz 

Lopes. J. 25/04/2013).       
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 “Apelação Cível. Mandato. Administração de imóvel locado. Ação de Indenização. Improcedência. Ausência 

de provas da aventada desídia da mandatária. Atuação ativa e diligente na execução do mandato, tomando 

providências cabíveis contra locatários inadimplentes. Responsabilidade pela conservação do imóvel 

expressamente afastada pelo contrato de administração. Sentença mantida. Recurso não provido.” Neste 

julgado, apesar da qualificação do contrato como de mandato, o Tribunal faz a análise de cláusulas específicas da 

administração, como afastamento de reponsabilidade por reformas e ao tratar do prazo em que foi proposto o 

despejo face o locatário inadimplente, fala de praxe do mercado, demonstrando assim que a atividade e a análise 

estão sujeitas não a um mandato qualquer mas ao contrato de administração de imóveis.    (TJSP. 3ª Câm. 

Extraordinária de Direito Privado. Apelação nº9300011-22.2008.8.26.0000. rel. des. Hélio Nogueira. 

j.30/01/2014).      
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locatícios da locatária. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso 

Improvido
308

. 

 

Nele, o julgador, para avaliar a responsabilidade civil, aproxima-se do mandato e 

das obrigações dele decorrentes vez que, neste caso, a administradora contratou a locação em 

nome da locadora, elegendo inclusive o locatário, o que sem dúvida releva esta prestação 

específica das características daquele tipo legal de referência. Mas também se debruça sobre o 

contrato de administração, para ver outras tantas obrigações e responsabilidades inerentes à 

própria prestação de serviços de administração, como a das vistorias que aparecem na ementa 

mas também sobre a cláusula que exclui a responsabilidade da ré pelos locativos não pagos. 

Ora, se o contrato fosse apenas de mandato mesmo, celebrado dentro dos poderes 

conferidos, de maneira nenhuma obrigaria o mandatário e aí qual seria a razão de perquirir 

sobre essa responsabilidade pelo pagamento dos locativos, se é da administradora ou não? 

Simples, pois a relação contratual é outra. E o tipo social estabelecido, pela praxe, de aceitar 

eventual responsabilidade da administradora com o depósito do aluguel é pontual, muito 

conhecida como administração garantida, muito embora tal termo não seja o melhor.   

Para decidir quanto à falta de responsabilidade da administradora na decisão, 

tomou em conta o órgão julgador, o art. 667 do Código Civil, o teor do contrato firmado e o 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e analisando as prestações do contratos, 

evidenciando suas diversas naturezas:  

 

Destarte, há que se reconhecer que a administradora é responsável pelo 

ressarcimento dos danos decorrentes da má prestação de serviços, seja pelo teor do 

contrato firmado, seja pelo que dispõe o art. 667 do Código Civil, ou mesmo o artigo 

14 do Código de defesa do Consumidor. (...) Com efeito, não restou caracterizada 

qualquer desídia por parte da ré na administração do contrato de locação, a qual foi 

procedida nos moldes pactuados, inclusive com a realização de vistoria do imóvel, 

como bem asseverou a nobre juíza “a quo”. A ré trouxe aos autos prova de que 

repassou o IPTU recebido da locatária (fls. 321/327). Assim, como o ajuizamento da 

ação em face da locatária e fiadora, na qual a autora foi devidamente representada 

pela ré (fls. 390/398), tendo sido obtida a procedência da ação, que foi confirmada 

pela 36ª Câmara deste Tribunal
309

.                 
 

Veja-se que na ementa nem se toca na palavra mandato mas apenas no contrato de 

prestação de serviços de administração de imóveis.  

A verdade é que quando se fala da administração de imóveis, o jurista, o operador 
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do direito, a sociedade em geral sabem exatamente do que se está a tratar, algo muito mais 

complexo e de conteúdo específico que o mandato puro e simples.  

Soma-se como evidência o fato de Maria Helena Diniz, em seu Tratado Teórico e 

Prático dos contratos, no qual há capítulo para tratar do mandato, mas há também capítulo 

próprio para o contrato de administração de imóveis
310

. 

Conclui-se assim pela insuficiência do mandato para abarcar esta relação como 

um todo, razão pela qual se pretende, no capítulo a seguir, passar à sua qualificação.        
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3 A QUALIFICAÇÃO DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEIS 

 

Demonstrada a operação econômica da administração de imóveis e a insuficiência 

dos tipos contratuais próximos para abranger a relação jurídica daí decorrente, parte-se a 

realizar a qualificação deste contrato, mediante a utilização dos métodos, conceitos e 

fundamentos dogmáticos estabelecidos no capítulo primeiro deste trabalho.   

 

3.1 O contrato de administração de imóveis como negócio jurídico complexo 

 

Como se narrou na descrição da operação econômica da administração de 

imóveis, através do contrato que a origina, as partes assumem reciprocamente diversas 

prestações, especialmente de dar e de fazer, que são características de diversos tipos 

contratuais legais e extralegais.  

Mais precisamente, é possível que o administrador assuma: 1. a obtenção do 

negócio de locação, assumindo despesas com fotógrafos, anúncios em mídias em geral, 

placas, etc (fazer e pagar); 2. Escolha, análise e aceitação de locatário e garantia (fazer); 2. 

Formalização e ou acompanhamento da contratação da garantia da locação 3. Representação 

do Locador no contrato de locação (fazer); 4. Realização de vistorias de entrada, constatação e 

de saída (fazer); 5. Controle e pagamentos de encargos (fazer); 6. Recebimento de locativos; 

7. Constatação, controle e exigência em relação a reformas que tenham sido pactuadas no 

contrato de locação mediante desconto ou não nos aluguéis (fazer); 8. Controle de garantias 

da locação, mediante guarda de caução em dinheiro, contratações e renovações de seguro 

fiança (fazer); 9. Lançamento e demonstrativos de débitos e créditos (fazer); 10. 

Fornecimento de informe de rendimentos em relação aos locativos (fazer); 11. Pagamento 

pontual do aluguel ainda que em caso de inadimplemento do locatário (pagar); 12. Cobrança 

de locativos em atraso (fazer);  13. Nomeação de advogados para agir em juízo e fora dele 

diante do inadimplemento contratual, inclusive com poderes para representar o Locador em 

Juízo (fazer); 14. Análise de ativos para melhora de performance do patrimônio imobiliário 

(fazer); 15. Contratação e acompanhamento de obras (fazer); 16. Administração de bens de 

herdeiros e ou condôminos (condomínio comum), mediante rateio e prestação de contas 

pormenorizadas. 

Tais prestações apesarem de serem as mais comuns, são apresentada em rol 
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exemplificativo, vez que um sem números de outras, a depender da estratégia empresarial de 

cada administrador e ou mesmo da vontade das partes, poderá ser acrescida e ou retirada. 

De outro lado, quem contrata os serviços de administração imobiliária, assume ao 

menos as seguintes prestações: 1. De pagar a remuneração estipulada (pagar), que podem ser 

várias, pelo menos duas, uma relativa a intermediação e outra a administração propriamente 

dita ; 2. De respeitar  os pretendentes à locação apresentados pelo administrador (fazer); 3. De 

comunicar qualquer que seja o fato relacionado ao imóvel administrado, como ações, 

desapropriações, multas incidentes, etc. (fazer); 4. De manter o imóvel em condições de 

habitabilidade e locação, realizando as reformas que se fizerem necessárias em especial aos 

aspectos de solidez; entre outras a depender da relação concreta (fazer); 5. De garantir o uso 

manso e pacífico da coisa que será locada ou é objeto da administração (fazer).  

Às prestações de ambas as partes, devem somar-se as obrigações e deveres 

laterais
311

 que decorrem dos contratos enquanto categoria via função integrativa da boa-fé
312

,  

e, diante da principiologia estabelecida tanto pela Constituição Federal de 1988 quanto pelo 

Código Civil de 2002
313

.  

Assim, desde a fase pré-contratual até a pós- contratual
314

, a mútua cooperação, o 

sigilo, o zelo, a lealdade, a honestidade, entre outros daí decorrentes devem se considerar 

estipulados e serem respeitados.    

Como já exposto, das prestações características à administração acima expostas,  

apesar de serem do gênero dar e fazer, muitas têm correspondência em diversos tipos 

contratuais sobressaindo-se: corretagem; prestação de serviços; mandato e conta corrente. 

Outras ainda que não se adequam a tipos legais, revelando-se sua atipicidade.  

Ademais ainda se percebe que, apesar de as relações de locação e administração 

de imóveis serem independentes e entre partes diversas, o cumprimento das prestações do 

contrato de locação pelo locador pode ser obrigação estipulada no contrato de administração 
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 “O conteúdo da relação obrigacional é dado pela vontade e integrado pela boa-fé. Com 

isso, estamos afirmando que a prestação principal do negócio jurídico (dar, fazer e não 
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até para que este se viabilize. 

Daí se depreende que, de fato, a administração de imóveis é de natureza 

complexa
315

, pois num pensamento subsuntivo, somam-se diversas modalidades de prestações 

que seriam inerentes a diferentes tipos contratuais e a outros atípicos. 

A jurisprudência já tem realizado este reconhecimento quanto à existência de 

prestações de diversos tipos contratuais no contrato de administração de imóveis, veja-se o 

seguinte precedente:  

RECURSOS DE APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA Pedido de ressarcimento 

do locador em face da administradora do imóvel, em razão da negligência desta - 

Relação de consumo Hipótese que descreve defeito da prestação do serviço Art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor Falha na prestação dos serviços demonstrada: 

administradora que deixou de tomar as medidas cabíveis oportunamente, fazendo 

com que as dívidas se acumulassem, e permitindo o prolongamento da estadia do 

locatário inadimplente no imóvel Danos materiais demonstrados Danos morais, por 

sua vez, que não decorrem do simples inadimplemento contratual, e não evidenciada 

realidade excepcional que demonstre abalos psicológicos no autor Sentença que se 

mantém Negado provimento a ambos os recursos.
316

    

    

No Voto, o Relator, faz-se a referência à presença concomitante de prestações de 

mais de um tipo, unidas neste contrato, para em seguida analisar cada uma delas: 

 

No mérito, a primeira premissa a ser estabelecida é que a relação entre a 

administradora de imóveis e proprietário-locador pode ser qualificada como sendo 

de consumo. Como recentemente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a 

administradora posiciona como fornecedora dos mais diversos serviços (que por 

vezes misturam mais de uma tipificação contratual) e locador como destinatário 

final econômico dotado de vulnerabilidade: (...) O contrato firmado entre as partes ia 

além da simples administração – o que, per si, já permitira a configuração da 

responsabilidade -, estabelecendo-se verdadeira posição de garante da 

administradora (não à toa que o contrato teve por finalidade a “administração de 

imóvel com garantia de pagamento de aluguel”), uma vez que se responsabilizava de 

maneira ampla por todos os riscos provenientes da celebração de contrato de 

locação, inclusive adimplindo as prestações mensais mesmo em caso de 

inadimplemento por parte do locatário, caso em que se sub-rogaria na posição de 

credora. (...) Acresce-se a isso que, na cláusula quinta, a administradora se 

responsabilizou expressamente por prestar assistência advocatícia ao contratante 

locador, defendendo seus interesses em juízo (fls. 65/66). Daí a maior falha na 

prestação de serviço constatada: não obstante o inadimplemento contratual do 

locatário desde 14.07.2008, não há prova nos autos de que nenhuma medida tenha 

sido tomada: nem notificações extrajudiciais, nem ajuizamento de ações judiciais. 

Ao que tudo indica, o despejo somente foi efetivado em 2010, e em razão da atuação 

da seguradora contratada para prestar seguro-fiança. 

 

Interessante observar que, neste caso concreto, o administrador tinha o 
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compromisso de prestar assistência jurídica, mas não tinha poderes para agir em nome de seu 

contratante, nem mesmo procuração outorgada que pudesse ser estabelecida e buscou 

socorrer-se desta falta para justificar a não propositura de medida judicial, argumentando que 

havia encaminhado o respectivo instrumento ao seu cliente que não o devolveu assinado.  

Daí se infere que, em relação a tal assistência jurídica, por conseguinte, havia 

obrigação de fazer decorrente do serviço, mas não do mandato.  

Não bastasse, eram inúmeras outras as obrigações referidas no julgado, como a de 

realizar benfeitorias, pagar pontualmente os locativos, entre outras. 

Veja-se outro julgado, este bem mais antigo, mas no mesmo sentido, externando-

se a complexidade do contrato: 

 

CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL - COBRANÇA - COMISSÃO 

DE CORRETAGEM PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Como todo 

trabalho lícito deve ser remunerado, O contrato de administração de imóveis, ainda 

quando não levado até o fim, deve ser pago pois não se pode aceitar que, por ato 

unilateral do proprietário, as obrigações não sejam levadas a termo. É que tal 

conduta equivale ao rompimento, sem causa, dos contratos em discussão, ensejando, 

neste caso, a aplicação do artigo 1.228 do Código Civil. 

 

Ao apreciar este caso específico, o antigo Tribunal de Alçada julgou por maioria, 

é bem verdade, a questão da validade da cláusula que sujeita o contrato de administração ao 

prazo da locação, mas é interessante o reconhecimento de qualquer modo a presença das três 

figuras contratuais: 

 

Trata-se de ação de cobrança de taxa de comissão de corretagem pela administração 

de imóveis de propriedade do réu dados em locação. A hipótese portanto, revela, ao 

lado da denominada cláusula de mandato inserida nos instrumentos (cláusula 12ª), a 

existência de verdadeiros contratos de prestação de serviços
317

.        

           

Desta transcrição, resta clarividente a confirmação da hipótese que se investiga. O 

contrato de administração de locação é formado por diversas prestações, algumas de fato 

caracterizadoras do mandato, todavia, a estas, somam-se outras que não o são, formando um 

outro tipo contratual que é diverso deste. 

Álvaro Vilaça Azevedo, ao expor a técnica que desenvolveu para localizar os 

contratos atípicos, justificando sua aplicabilidade com a exposição de alguns de seus 

pareceres, assim adverte:  

 

Como deixei claro, o contrato ou o elemento típico, quando somado a outro contrato 

ou elemento típico ou, mesmo, atípico, em um contrato, ou quando somados 
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contratos ou elementos atípicos em um contrato, a convenção desnatura-se, e esse 

conjunto de contratos ou de elementos mistos compõe uma nova contratação, uma e 

complexa, com todas as suas obrigações formando algo individual e indivisível. 
318

 

 

E o mesmo autor expõe a preferência de Orlando Gomes quanto à busca da causa 

ou função econômico-social como critério balizador para apurar-se a atipicidade ou tipicidade 

de um contrato, aduzindo contudo que sua preferência é a na análise das prestações
319

.  

Como já exposto no primeiro capítulo, assim como o referido autor, conclui-se 

que  nenhum dos métodos são excludentes, representando-se inclusive como complementares 

para esta tão delicada tarefa. 

Já foi realizada a análise das prestações demonstrando que se aglutinam no 

contrato de administração de imóveis, prestações de vários tipos contratuais legalmente 

previstos, extralegais (conta corrente) e outras atípicas, que se amalgamam a formar um novo 

todo que é o contrato de administração de imóveis. De fato é um contrato complexo.  

Analisando-se tipologicamente, conforme o pensamento de Pedro Paes de 

Vasconcelos, se o contrato de administração de imóveis for considerado atípico, ele se situaria 

numa posição intermediária entre os tipos
320

, ora convocando a aplicação de cada uma das 

disciplinas a depender do seu conteúdo, mas preservando a sua causa. 

Enfim, de uma maneira ou de outra, o efeito seria o mesmo e a causa final, mais 

uma vez, impõe-se como relevante à compreensão do contrato e ao estabelecimento do seu 

regime jurídico.        

Sendo assim, busca-se ainda perquirir a causa final deste para corroborar a sua 

atipicidade e ainda se trata de um único contrato ou se é caso de conexão contratual, o que se 

fará na sequência.           

 

3.2 A causa – operação econômica – do contrato de administração de imóveis 

 

Sob o título 2.1, tratou-se de maneira pormenorizada da operação econômica da 
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administração de imóveis, razão pela qual remete-se a todo o ali disposto para evitar a 

repetição e o cansaço do leitor. 

Importante é a conclusão que ali chegou, em última análise, que a causa de 

atribuição patrimonial
321

 de quem contrata a administradora é obter a melhor performance do 

seu bem ou bens imobiliários, no que concerne aos frutos dele possivelmente decorrentes e 

também, em alguns casos, à sua própria valorização, bem como ter alguém para orientar e 

executar atos relativos à celebração e bom andamento de contratos de locação.   

Por isso, não só obter a locação pelo preço adequado, mas realizar todas as 

atividades pertinentes para que ela decorra da melhor maneira possível, são prestações que lhe 

são pertinentes. Mas também podem ser acrescentadas, a administração de carteiras de bens 

de herdeiros ou condôminos, o pagamento de aluguel pontualmente independente do seu 

adimplemento pelo locatário, realização de obras, vistoria, análise de ativos, enfim, tudo o que 

já se viu.  

Sendo assim, sua causa, transborda a do contrato de mandato e portanto dele 

difere,  apesar de ser inegável sua ordinária presença na espécime.  

Já o administrador de imóveis realiza esta operação, em regra, como atividade 

empresarial ou ao menos profissional. Visa assim, não só seu labor produtivo, cumprindo seu 

papel social inclusive mediante o oferecimento de empregos a um sem número de 

colaboradores, como também o lucro, como haveria de ser, e, não há nenhum pecado nisso. 

 Atualmente, diante da complexidade que se impõe a esta atividade, até mesmo as 

famílias com patrimônio imobiliário relevante tem se organizado empresarialmente neste 

sentido e até mesmo atribuído pró-labores ou participação nos lucros aos gestores que se 

dedicam à tarefa, sejam eles familiares ou não. Raríssimos os casos que não sejam 

remunerados e exercidos como profissão.   

Maria Helena Diniz, em seu Tratado Teórico e Prático Dos Contratos, ao tratar 

dos contratos de administração afirma que:  

 

O administrador deverá, então, praticar atos compreendidos nos negócios 

imobiliários, em razão de autorização ou mandato para esse fim outorgado pelo 

titular dos imóveis a serem administrados. Terá, portanto, a tarefa de gerir interesses 

incidentes sobre bens imóveis pertencentes a outrem, por estar autorizado para isso 

ou por ser mandatário. A atividade econômica designada administração imobiliária, 

em regra, tem sido exercida por firmas ou escritórios imobiliários, corretores ou 

advogados, que além da gestão de imóveis alheios, exercem intermediação na 

compra e venda de imóveis.
322
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322
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Antes de mais nada, é de se louvar a inserção deste tipo contratual, já tão 

propalado na sociedade e na jurisprudência,  em um manual sobre contratos. De fato, sente-se 

falta de doutrina a debruçar-se especificamente quanto a este fenômeno social, econômico e 

jurídico.   

Desta descrição, denota-se que na visão da autora que o contrato tem objeto 

próprio que se relaciona com o patrimônio imobiliário, e independe da celebração do 

mandato, haja vista repetição que este se pode dar por autorização ou mandato.  

Observa-se primeiramente, que não há necessidade de ser o titular da propriedade 

como já visto. Pode o locador ter algum outro tipo de direito sobre o imóvel, como por 

exemplo, o usufruto. As empresas de administração também não são sempre intermediadoras 

de venda e compra, mas nada impede que o sejam.  

Mas o que seria essa autorização alternativa ao mandato? De duas uma: ou se 

estaria a tratar do mandato sem representação ou mesmo do próprio contrato de prestação de 

serviços de administração ainda que seu formato mais simples, ou até mesmo da corretagem 

(já se viu que vulgarmente autorização é o nome dado à contratação da corretagem). 

Na sequência, a autora trata dos efeitos jurídicos, mencionando que ambos, o 

administrador e o proprietário, terão direitos e deveres decorrentes do disposto nos artigos 667 

a 681 do Código Civil, isto é, do regime do contrato do mandato
323

.  

Ora, se o mandato não é necessário, talvez como autorização ela se refira 

justamente ao mandato dito impróprio, isto é, sem representação, já analisado, visto que os 

efeitos deste estão de fato contidos nos artigos em referência. 

Mas se fosse assim, para que um capítulo em dedicação à matéria? Por que não 

tratar deste contrato com uma espécie do mandato, no capítulo dedicado ao assunto, que o 

trata de maneira ampla e abrangente?  

Simples, pois a causa econômica é de fato outra. O que é considerado e 

constatado, ainda que intuitivamente.  

O contrato de administração de imóveis e o mandato tem causas diversas e esta 

simplificação de recondução do primeiro ao tipo do segundo, diante da complexidade com 

que a atividade é exercida na atualidade, acaba por causar dificuldade interpretativas. Assim,  

por vezes, os tribunais, ao serem instados a decidir sobre a matéria se afastam de disposições 

concernentes ao mandato, ou incluem a aplicação de outras de outros tipos, buscando-se dar o 

provimento justo, mas nem sempre reconhecendo a razão técnica pelo qual se faz isso.    
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Se a administração de imóveis teve sua origem em escritórios de advocacia ou de 

corretagem, mediante a utilização do mandato
324

, não há razão para não assumir sua evolução 

no tráfego econômico-social e dar o real significado que atualmente demanda como contrato 

de natureza complexa, sob pena de incorrer na errônea aplicação do regime daquele 

isoladamente, contrariando o que as partes buscaram mediante a sua declaração de vontade. 

Luis Fernando Marin, em provocante estudo sobre o contrato de administração de 

imóveis, observa que  

 

(...) institutos jurídicos não nascem do caos, nascem da necessidade de formulação 

de modelos que expliquem e posteriormente ajudem a regulamentar fatos sociais e 

ou econômicos, e passa então a descrever a atividade da administração de imóvel 

para localizar neste aspecto o objeto de seu estudo.
325

  

 

 Faz-se, contudo, a ressalva que o autor está a tratar tanto da administração da 

locação quanto do condomínio, e prossegue para explicitar a operação econômica: ““É 

importante, portanto, num primeiro momento, entendermos que atividade de administração de 

imóveis (condomínios ou locações) é uma operação econômica complexa que envolve um 

conjunto de operações econômicas subjacentes.”  

No mais, prossegue o autor, após a análise das prestações, a aduzir que o contrato 

de administração é misto, diante da presença de elementos típicos de mais de um contrato 

para então depois concluir que está inserto em uma rede contratual, que tem uma causa supra 

contratual, na qual inclui o contrato de locação.  

Sendo assim, analisando-se tudo o que já se colocou sobre a causa final do 

contrato de administração de imóveis, tem-se que ela é própria e individuada, como exposto 

acima, não se limitando a nenhuma causa dos tipos relacionados aos elementos que lhe 

compõe. Sendo assim, de natureza complexa, sem dúvida.  

Resta, de toda sorte, ainda compreender se todas as prestações reunidas formam 

um todo unitário, um contrato atípico ou de tipo social próprio, ou ainda se elas estão 

agrupadas a formar mais de um contrato, sejam conexos ou em rede.                                      

 

3.3 Unicidade ou pluralidade contratual e a operação de administração de imóveis 
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Como aponta Pedro Paes de Vasconcelos, perquirir acerca de estar-se diante de 

uma união de contratos ou de um contrato misto, é sempre atinente a negócios que não são 

“francamente típicos.”
326

 Isto, pois se o contrato observado se subsume exatamente ao 

conceito de certo contrato, dificuldades não há de reconhecê-lo como tal. O problema está 

quando se acresce ou retira prestações que lhe são próprias e mais ainda quando somam-se 

outras de outros tipos contratuais, daí porque o brilhante autor conclui que é uma questão 

decorrente da “subsunção falhada”
327

, esta já vista no capítulo primeiro.  

Conforme dissonância propalada pelo mesmo:  

 

Os contratos mistos devem distinguir-se da união de contratos. Na união de 

contratos há uma pluralidade de contratos enquanto que nos contratos mistos há uma 

unicidade contratual.
328

 

(...) 

A distinção entre os contratos mistos e a união de contratos pressupõe a existência 

de um critério de unidade ou pluralidade de contratos. O critério pode ser subjectivo, 

assente sobre a vontade contratual, objetivo, assente sobre a função ou sobre a causa, 

na acepção de função econômico-social, ou misto em que a questão da unidade ou 

pluralidade não encontra uma solução que não seja meramente formal. O problema 

surge sempre do facto de, na subsunção do contrato ao conceito definitório legal, 

haver algo de mais ou de diferente.
329

    

 

Urge então a dificuldade de se reconhecer estar diante de prestações múltiplas 

numa única relação contratual ou numa pluralidade de relações intrinsicamente ligadas,  ou, se 

estas relações contratuais eventualmente mantém certa independência. 

A análise da causa, apesar de relevante, por si só não soluciona por completo o 

problema, haja visto que como exposto, a conexão de contratos também apresenta um nexo 

funcional fundamentado na finalidade das contratações, isto é na causa final, esta é a razão de 

ser da união, o que pode então trazer obscuridade, de sorte que outras peculiaridades 

precisarão ser examinadas.  

 Como já referido, o que se repete, sem querer exagerar, mas para organizar o 

raciocínio, para buscar-se estabelecer a unidade ou pluralidade contratual, o método proposto 

por Francisco Paulo de Crescenzo Marino é de fato eficiente, e se baseia em sondar: os limites 

dos tipos contratuais de referência, sejam eles legislativos ou sócio-jurisprudenciais; a 

participação de mais de dois centros de interesse; diversidade instrumental, temporal e de 
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contraprestação
330

. 

 Há que se pensar aqui, na atividade de administração de imóveis e como as 

prestações a ela inerentes se aglutinam, considerando em especial as mais constantes, quais 

sejam, corretagem, a prestação de serviços e o mandato
331

. Quanto aos limites dos tipos 

contratuais de referência, no capítulo anterior buscou-se investigá-los, concluindo-se que a 

atividade de administração de imóveis extrapola cada um deles.  

 Ainda que utilizando-se o método tipológico, em que a inclusão ou afastamento 

de uma prestação típica não necessariamente provoca a recondução, mas sim levaria o 

contrato em exame para áreas de transição, e que são graduáveis, parece que a operação 

econômica em tela se afasta demasiadamente deles, especialmente quando se observa a causa 

de atribuição patrimonial.  

 Apenas aquela primeira fase da intermediação é que, de fato, enquadra-se na 

corretagem, ainda que com algumas diferenças, visto ter alguns limites a exemplo da restrição 

ao corretor ser mandatário, como consta do art. 722 do Código Civil. 

 Contrato de corretagem e de prestação de serviços (ou de administração ou de 

mandato), de fato são estipulados entre as mesmas partes, e portanto não tem mais de dois 

centros de interesse, todavia, este aspecto não é insuperável. A existência de mais de dois leva 

com mais certeza à pluralidade contratual, mas não que esta não seja possível apenas entre 

duas partes.    

 Note-se que, como exposto a primeira fase de intermediação, a corretagem e a 

administração, podem vir contratadas no mesmo instrumento, mas muitas das vezes o são em 

dois, primeiro se estabelece a “autorização”, diga-se contrato de corretagem, para depois e 

muitas vezes até de forma condicionada, aperfeiçoar-se a administração propriamente  dita. 

 Pelo já visto, ainda se se apura que as remunerações são distintas, sendo para a 

corretagem em regra, 100% do valor do aluguel e para a administração um percentual de 5 a 

10% quando não garantida e até 14% quando garantida, para se utilizar o nome usual, pagas 

mensalmente.  

 Acresce-se, ao exposto, que a corretagem é contrato aleatório, e diferido, 

enquanto a administração é comutativo e de trato continuado.  

 Mais que isto, uma pode eventualmente existir sem a outra. É possível que tenha 
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uma administradora cuidando de uma carteira de imóveis, e a intermediação de um dos ativos 

desta, seja feito por outro corretor ou imobiliária.   

 Destarte, em que pese a intimidade das relações e até mesmo o vínculo de 

dependência que pode existir, visto que muitas das vezes, principalmente em casos de imóvel 

único, o contrato de administração ficar condicionado à obtenção da locação, isto é à álea da 

corretagem, estes mantém a sua independência e podem ou não ser conexos a depender do 

caso concreto. 

 Nestes casos em que há o condicionamento e que inclusive, muitas das vezes, 

estabelece-se o prazo do contrato de administração vinculado ao prazo do contrato de locação, 

sem dúvida transparece a conexão. Mas poderão tais contratações se darem de modo 

independente.  

 Todavia, não se concebe uma rede contratual, visto que não há a pluralidade de 

relação e a causa supra contratual que a justifique. A locação não pode ser considerada 

inerente a esta relação a ensejar tal efeito, pois eventualmente o contrato em relação à sua 

administração pode ser resolvido, sem que esta seja afetada.  

 E justamente por conta da conexão e como um dos seus efeitos é que parte do 

regime do contrato de corretagem pode ser alterado, como por exemplo, sua celebração por  

quem também é mandatário, sendo que reconhecendo esta dualidade existem muitos 

precedente, que seguem exemplificado pelo seguinte: 

 

COBRANÇA- CONTRATOS NOMINADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ADMINISTRAÇÃO – PRAZO ESTABELECIDO PELO PERÍODO DA 

LOCAÇÃO, PRORROGAÇÕES E RENOVAÇÕES COM CLÁUSULA DE 

IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – São dois contratos distintos, 

de comissão de corretagem e de administração da locação, sendo que somente este 

último é litigioso – Limitação na lei ao estabelecimento de prazo superior a quatro 

anos, a fim de evitar a sujeição que embora não anule a avença implica em redução 

do excesso (Art. 598, CC/02 – 1220 CC/16) – Reconhecimento da obrigação de 

remuneração vencida por inteiro, até o mês da notificação, indevido os demais – 

Recurso Parcialmente Provido).
332

 

 

 Veja-se que, neste caso, além do reconhecimento da dualidade contratual firmada 

entre as mesmas partes, discutia-se não o contrato de corretagem, já perfeito, acabado e 

remunerado, mas a vigência do contrato de administração que, muitas vezes, é estabelecido 

para viger enquanto perdure a locação. Em relação ao termo certo ajustado para a locação, tal 

disposição pode ser legalmente estabelecida de acordo com a vontade das partes, todavia, a 

locação tem por defluência natural, após trinta dias de seu termo final do prazo ajustado, 
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passar a transcorrer por prazo indeterminado e sabe-se que ninguém é obrigado a manter-se 

vinculado a um contrato perpetuamente.     

 Interessante, aqui, que para atribuir este efeito buscou o Tribunal não a solução do 

mandato, mas sim a do contrato de prestação de serviços, que limita o estabelecimento de sua 

vigência (ao menos inicial e quando as partes não queiram perpetuar ou renovar) a quatro 

anos, comprovando-se mais uma vez que o mandato não é suficiente ao negócio decorrente da 

administração de imóveis. 

 Assim, se ambos formassem um todo indivisível, quando um não poderia operar 

todos os seus efeitos e se extinguir pelo seu modo natural e o outro ser resolvido. 

 E esta questão é importante para se estabelecer responsabilidade contratual. 

Imagine-se um caso em que a intermediação da locação é feita a contento e remunerada, 

regularmente e posteriormente a administradora falha deixando, por exemplo, de realizar a 

vistoria final, inviabilizando assim a demanda de ressarcimento de danos no prédio locado.  

 Com base no Código de Defesa do Consumidor, o locador poderia pleitear defeito 

na prestação de serviços, mas não a devolução da comissão da corretagem, pois aquela já está 

consumada, perfeita e acabada, apenas poderia em relação à taxa de administração pertinente.           

 Assim, o que se conclui é que a administração propriamente dita e a corretagem, 

ainda que pactuadas no mesmo instrumento, mantêm independência contratual, mas podem 

estar ligadas pela conexão, pelo nexo funcional da causa final do contrato em si.    

 Em contrapartida, referindo-se às demais prestações que se somam no contrato de 

administração, entre as mais comuns (administração, prestação de serviços, mandato) e as que 

podem ou não estar presentes, ao que parece aí assumem um caráter de unicidade, pois são 

celebradas no mesmo instrumento, de modo completamente condensado, pelo mesmo prazo e 

de natureza comutativa e de execução continuada. 

 As prestações que poderia dizer-se de mandato, de prestação de serviços, de conta 

corrente, de depósito e inclusive as atípicas, se amalgamam de tal forma a tornar-se 

inseparáveis. Elas são o modo da prestação da atividade de administração de imóveis.   

 Ainda que algumas remunerações sejam estipuladas a depender da prestação, 

como por exemplo, pelo trabalho de cobrança, ou pela tratativa de celebração de adendos 

contratuais, a unicidade permanece presente diante da causa final
333

, que como ressalvado 

apesar de são ser critério de difícil apreciação isolada, é de toda sorte de total relevância.      
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 Conclui-se, deste modo, que há pluralidade contratual em relação à corretagem e 

administração de imóveis, sendo que estas podem ou não serem contratadas em conexão.  

Todavia, as demais prestações típicas ou atípicas tratadas se fundem a tal maneira que foram 

um todo novo, o contrato de administração de imóveis, em relação à qual há a unicidade.     

                          

3.4 A qualificação do contrato de administração de imóveis como de “tipo próprio” 

 

 Como resume Francisco Paulo de Crescenzo Marino:  

 

A função dos tipos e categorias contratuais é permitir um juízo de conformidade 

do caso in concreto ao modelo, possibilitando a aplicação de um determinado 

regime jurídico preestabelecido. A função dos modelos (em especial dos tipos) é 

também conferir segurança aos particulares, franqueando-lhes acesso a um 

verdadeiro catálogo de operações econômicas cristalizadas e reguladas, a priori, de 

modo a promover um adequado equilíbrio dos interesses das partes.
334

 

 

 Na realidade, o tipo permite uma antevisão dos efeitos jurídicos que determinado 

negócio poderá produzir e até mesmo de como este será interpretado, trazendo em última 

análise certo conforto e segurança jurídica, apesar de como já visto ser permitido inovar por 

meio não só dos contratos atípicos, como também acrescentando ou retirando alguma 

prestação mas que não o desnature a depender de sua elasticidade.   

 Viu-se, também já no primeiro capítulo, que, em regra,
335

 os tipos nascem de 

reiteradas práticas que são recolhidas pelo legislador da lei, ou reconhecidas socialmente 

como aptas a produzir determinado resultado, podendo ser assim legais ou extralegais. 

 As práticas contratuais reiteradas e reconhecidas socialmente como aptas a 

produzir determinados efeitos, são reconhecidas como de tipo social
336

, sendo seus requisitos: 

a) uma pluralidade de casos; b) que esta pluralidade se traduza numa prática reconhecida 

socialmente; c) que tenha um padrão social, isto é um modelo vinculativo de certas 

características, que se entende como tal; d) o reconhecimento do caráter vinculativo da prática 

com o modelo.
337

 

Por conseguinte, quando se tem em mente a atividade de administração de 
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imóveis, percebe-se que: a) está presente numa pluralidade de casos, o que é demonstrado 

pelas referências a ela já suscitadas na introdução, tanto nos anúncios disponibilizando os 

respectivos serviços, nas empresas da área organizadas em associações, na própria 

jurisprudência; b) é uma prática reconhecida socialmente, vez que em todas estas 

oportunidades se apresenta como “administração de imóveis”, e por esta menção sabe-se 

exatamente do que se está a tratar; c) tem um modelo social, tanto que além do sem números 

de contrato disponíveis na rede mundial de computadores, ainda quando se analisa a 

jurisprudência, o que já é feito, extrai-se a menção específica da espécie que leva exatamente 

a saber qual a matéria objeto da discussão; d) o caráter vinculativo emana tanto das práticas 

sociais e quando se espelha na jurisprudência – padrão de conduta esperado e exigido das 

partes - quando os tribunais são instados a decidir sobre o tema. 

 Ou seja, por qualquer prisma que se observe, é cristalina a conclusão de que o 

contrato de administração preenche todos os requisitos esposados, assumindo assim a posição 

de “contrato de tipo social próprio.” 

 Justamente por já estar neste nível de reconhecimento é que, quando se vai utilizar 

o contrato ou o tribunal vai decidir sobre a matéria, há uma consciência da sua composição, 

conteúdo e efeitos, apriorística, enquanto categoria, a exemplo, veja-se que é o que extrai da 

ementa que trata inclusive da habitualidade: 

 

INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS Contrato de administração 

imobiliária Administradora que não agiu com a diligência habitual no desempenho 

de suas funções Ausência de providências quanto à desocupação do imóvel e a 

cobrança de alugueres atrasados, assim como a vistoria do imóvel - Falha na 

prestação dos serviços Incidência do Código de Defesa do Consumidor Danos 

materiais não devidos Ausência de comprovação quanto aos gastos relativos à 

reforma do imóvel As demais importâncias pretendidas não são de responsabilidade 

da administradora e devem ser suportadas pela locatária Indenização por danos 

morais devida Fixação em R$ 13.287,60 Recurso parcialmente provido.
338

 (grifo não 

original) 

(...) 

É certo que não há nos autos as obrigações detalhadas da ré, no entanto, como 

ordinariamente acontece, é dever da empresa de administração imobiliária 

providenciar e gerenciar a captação de clientes e zelar pela administração do imóvel, 

aí incluindo a cobrança e recebimento de alugueres e retomada do imóvel, se 

necessário, assim como sua vistoria de desocupação. 

 

   

 Daí se confirma a hipótese, agora ao contrário, ou seja, pelo efeito (o que não é o 

mais adequado mas serve de contraprova, numa operação lógica), que se trata mesmo de um 

contrato de tipo social, visto que se busca o direito consuetudinário aplicável à matéria, na 
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falta da declaração expressa de manifestação volitiva das partes para supri-la de acordo com o 

padrão de conduta esperado como atinente ao modelo social contratual.  

Como efeito da escolha do tipo, que submete às partes ao efeito de determinado 

modelo, este tem uma função de integrar e de interpretar a vontade das partes ao se ajustar por 

meio deste para realizar determinada operação econômica.  

Maria Helena Diniz, conceitua o contrato em questão da seguinte forma:  

 

Ter-se-á contrato de administração imobiliária se um dos contratantes, mediante 

mandato ou autorização, conferir ao outro a gestão de imóveis ou direção de 

negócios relativos aos seus interesses imobiliários, comprometendo-se a pagar uma 

taxa pelos serviços prestados.
339

                                    

 

Como o presente trabalho conclui por este ser de tipo próprio, na leitura que se faz 

não há razão para ao conceituar o contrato de administração fazer-se referência ao mandato ou 

a autorização, razão pela qual propõe-se o seguinte conceito.  

Contrato de administração de imóveis é aquele através do qual alguém confere a 

gestão da locação de seu patrimônio imobiliário a outrem, a seu próprio interesse, mediante 

certa retribuição.        

Assim, considera-se como seu elemento essencial, a atividade de administração 

(com ou sem a presença dos elementos do mandato) de patrimônio imobiliário e ou de 

locação de bens imóveis.  

Seriam seus elementos naturais, aqueles que defluem do tipo de referência ainda 

que não especificados no contrato, assim, por parte do administrador a cobrança e 

recebimento de locativos, a realização de vistorias, o recebimento das chaves, o controle de 

pagamentos e recebimentos de encargos, a administração e controle das garantias, a 

orientação jurídica, a guarda de objeto ou dinheiro que lhe tenham sido disponibilizados para 

a execução do contrato. Neste aspecto interessante notar que por versar quanto a 

administração da locação, apesar desta manter independência, a caução em dinheiro 

eventualmente que seja mantida com o administrador deve ser devolvida ao final da locação 

atualizada com rendimento da poupança, é mister deste conhecer e proceder desta forma vez 

que é o agente especializado, este é o seu serviço, obrigação que surge portanto, 

independentemente de previsão, bastando que a caução lhe seja entregue para a guarda.      

  Por parte do contratante locador, a obrigação de pagar a remuneração, de 

comunicar qualquer questão atinente ao imóvel, de manter o imóvel em ordem em relação ao 
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seu aspecto de solidez. 

Como já se disse, muitas outras prestações podem ser ou não acrescidas, entre 

elas, e que dependem de previsão expressa, está a questão do pagamento pontual do aluguel, 

conhecido como administração garantida, ainda que em caso de inadimplemento do locatário; 

a contratação e nomeação de advogados, a análise orientação de performance de ativos 

imobiliários.        

 Trata-se de um contrato consensual, pois formado pelo acordo de vontades; não 

solene, vez que não há lei ou forma estabelecida para seu aperfeiçoamento;  comutativo, pois 

tem um fluxo de obrigações de parte a parte que independe de futuro incerto; bilateral, vez 

que designa obrigações para ambas as partes; oneroso, pois está atrelado à remuneração;  de 

trato continuado, no sentido de que a atividade se dá de forma reiterada, protraindo-se no 

tempo, renovando-se a cada período.         

            

3.5 A coligação do contrato de administração com o contrato de corretagem 

 

Como já exposto ao tratar da unicidade e da pluralidade contratual, entende-se que 

os contratos de corretagem e de administração de imóveis, mantém a sua independência 

estrutural, embora possam muitas das vezes estarem unidos pelo nexo funcional da sua causa 

final.  

Explica-se, a corretagem da locação pode ser contratada independentemente e 

muitas das vezes são prestadas por empresas que também dirigem suas atividades à 

administração da locação
340

. Pode a corretagem ser contratada para produzir efeitos imediatos 

e a eficácia do contrato de administração ficar apenas condicionada a obtenção da álea da 

primeira, isto é a obtenção do negócio, mas deste preservando independência, e há também 

modelos, em que a corretagem e a administração são contratadas em nexo de dependência 

funcional uma da outra.  

Esta última, verifica-se especialmente na administração de carteiras, quando toda 

a operação é atribuída ao administrador.  

Assim, não há como se fazer um juízo apriorístico da conexão ou não do contrato 

de administração com o de corretagem, devendo-se debruçar-se ao caso concreto. 

No entanto, a conclusão de sua existência ou não, não é meramente tem 
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acadêmica e tem efeitos importantes, já esposados em capítulo próprio: a interpretação 

conjunta; a qualificação contratual; a derrogação do regime jurídico típico de cada um dos 

contratos para a composição de um regime do todo; a propagação das invalidades e das 

ineficácias; e a oponibilidade do inadimplemento alheio.
341

 

Justamente como efeito da coligação é que se interpreta que, quando firmados em 

conexão, apesar do administrador ter um certo vínculo com o contratante, muitas vezes até 

mesmo com poderes de representação, poderá o contrato de corretagem existir e ser 

considerado como tal em sua plenitude, apesar dos dizeres do art. 722 excluírem a 

possibilidade diante de pessoas ligadas em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por 

qualquer outra relação de dependência. 

E aqui a causa final contratual expõe exatamente que ambos foram firmados 

exatamente para isso, corretagem e administração, não fazendo sentido a esta sua exclusão, 

sob pena de contrariar a vontade das partes ao contratar e a própria razão de ser do ajuste. 

Veja-se o seguinte precedente do extinto Segundo Tribunal de Alçada Cível: 

 

CORRETAGEM DE IMÓVEIS E MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORA DE 

IMÓVEIS PREJUÍZOS PROVENIENTES DA NEGLIGÊNCIA NA 

ESCOLHA DE LOCATÁRIO E SEU FIADOR. A responsabilidade civil nasce do 

contrato ou da lei e, na espécie, as partes firmaram duas avenças: a primeira delas 

consistente na mediação, cujo escopo se exauriu quando alugado o imóvel e, a 

segunda delas, consistente em contrato de administração do imóvel, que teve início 

exatamente com a contratação da locação. Portanto, verificando-se que 

a administradora promoveu a celebração de uma locação com uma pessoa cuja 

identidade sequer se tinha certeza, ante a constatação de que o imóvel objeto da 

locação era ocupado por terceiro que não conhecia a locatária, bem como, restando 

certa a falsidade dos reconhecimentos das firmas da locatária e da fiadora, fica 

evidente que tais fatos são dados reveladores da mais completa negligência de quem 

se propõe a administrar um imóvel.
342

 

(...) 

Como se sabe, a responsabilidade ou nasce do contrato ou nasce da lei. Nesta causa, 

houve a celebração de dois contratos: um primeiro, o contrato de mediação e um 

segundo, no qual a imobiliária apelante se obrigou a administrar os imóveis dados 

em locação. O primeiro deles, o contrato de mediação, teria sido extinto pelo 

cumprimento da obrigação, com o estabelecimento da relação ex locato entre 

locador e locatário. Sucede, porém, que além desde contrato de mediação, as partes 

haviam igualmente celebrado um contrato de administração de imóveis. A 

administração, na realidade, teve início no momento da contratação da locação. De 

fato, os autos indicam que antes da aproximação da locatária e locadora, o imóvel 

dado em locação era administrado por outra imobiliária. Por isso foi a atividade de 

corretagem da apelada, indicando novos inquilinos, que a conduziu para também 

administrar os imóveis da apelada. Ocorre, porém, que a prova colhida sob o manto 

do contraditório indica que a atividade da apelante resultou prejuízo para a seu 
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cliente, a locadora.  

 
           

Da narrativa mais pormenorizada do caso concreto acima se extrai que a 

corretagem e a administração foram contratadas juntas, aliás, a segunda apenas e tão somente 

em razão da primeira, vez que anteriormente era exercida por outra empresa, exsurgindo 

assim seu vínculo funcional pela causa.  

Assim, apesar da decisão não tocar expressamente na conexão contratual, a 

resposta dada foi exatamente os efeitos dela decorrente. Apesar da coexistência estrutural de 

ambos os contrato e da corretagem estar exaurida, esta apresentou defeito que se propagou 

para a administração do imóveis, causando a sua resolução e o dever de indenizar com base na 

primeira contratação em razão do inadimplemento. É deste efeito prático que está a se tratar 

quando há conexão.  

Observa-se, contudo, que, neste caso específico, uma contratação se deu em razão 

da outra e não que o contrato de administração tenha ficado apenas condicionado ao início da 

locação, afinal se a administração é da locação, nesta, o outro não tem objeto quando se trata 

de imóvel único. Assim, há de se fazer estas precisas distinções ao se analisar os casos 

concretos.  

Por exemplo, imagine-se que a administração de uma carteira toda da empresa A, 

que tem atuado e agido adequadamente de acordo com o previsto no contrato e do que se 

espera de uma administradora de prestação de serviços. A razão de existir é da própria 

administração.  

Ocorre que, quando um ou outro imóvel vaga, este é disponibilizado a diversas 

empresas ou corretores autônomos, inclusive à própria administradora A. Concluirá a 

corretagem quem primeiro obter o negócio, mantendo-se a administração com A. Assim, não 

há o tal nexo de dependência funcional, não há conexão, de sorte que, ainda que a própria A 

obtenha o negócio, corretagem e administração devem ser tratadas isoladamente.                               

      

3.6 A (in)dependência do contrato de administração de imóveis em relação ao contrato 

de locação que sobre qual atua      

 

Como visto e repetido, o objeto deste estudo é justamente a administração do 

patrimônio imobiliário no que tange à sua locação. Ainda que a performance de ativos seja 

incluída, ela também terá como objetivo final este escopo.  

Assim, o administrador é um especialista. Deve conhecer com profundidade não 
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só as questões mercadológicas, mas também a disciplina jurídica aplicável à locação de 

imóveis, que abrange não apenas a lei do inquilinato, mas também o direito civil, questões 

fiscais e tributárias, uso e parcelamento do solo, lei de zoneamento da região, entre outras, 

enfim, todo o necessário ao desempenho de sua atividade.  

Em razão da multiplicidade de prestações já analisadas, Luís Frenando Marin, no 

seu artigo sobre os contratos de administração, provocante de profundas reflexões, afirma 

que:  

A sensatez parece recomendar, quando debruçada sobre o negócio jurídico que o 

mercado imobiliário chama de administração de imóveis, que estamos diante de 

pacto complexo, como assevera o STJ, mas não de um contrato misto, e sim de uma 

rede contratual composta por contratos de corretagem (pois costuma ocorrer, ao 

menos na administração de locações, a prospecção do inquilino), de prestação de 

serviços, de mandato (pois são outorgados poderes para o administrador praticar atos 

em nome dos proprietários, como já mencionado alhures) e de conta corrente este 

último mais marcante na hipótese de administração de condomínios.  

(...) 

Inclusive, entendemos, no que respeita a uma administração da locação residencial, 

o regular e bem intermediado desenvolvimento de uma relação contratual na qual o 

locatário alcance seu objetivo de moradia e o locador atinja sua meta de obtenção de 

frutos civis do imóvel constitui uma verdadeira causa de uma rede contratual 

evidente, na qual os contratos que compõem o pacto de administração e o contrato 

de locação se complementam. Em que pese a maior importância desde último na 

aludida rede, a interdependência econômica salta aos olhos, o que explica decisões 

recentes e impactantes para a atividade.
343            

  

Ocorre que apesar do contrato de administração ter de fato esta finalidade , não se 

concebe que o contrato de locação venha a fazer parte desta relação em nenhuma hipótese, 

não se vislumbra uma causa supracontratual ou um nexo funcional, capaz de estabelecer um 

liame de conexão entre eles. 

E, explica-se, quando há um nexo funcional, os contratos nascem e se colocam no 

mundo jurídico para coexistirem e terem eficácia ao mesmo tempo. As partes querem os dois 

contratos
344

, pois apenas por meio de ambos é que se viabiliza a concretização da causa final 

almejada pela operação econômica assim estabelecida.  

A locação, todavia, sobrevive sem a administração. Por si só. Aliás, a 

contrapartida pode existir, quando o contrato de administração versa sobre mais de um 

imóvel. 

Se houvesse uma rede, haveria a necessária eficácia simultânea, e como efeito, 

                                                 
343

 MARIN, Luis Fernando. Reflexões sobre os contratos de administração de imóveis.  In AMORIN, José 

Roberto Neves; ELIAS FILHO, Rubens Carmo. Estudos Avançados de Direito Imobiliário. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014, p. 350.   
344

 “Na primeira forma, dois contratos completos, embora autônomos, condicionam-se reciprocamente, em sua 

existência e validade. Cada qual é causa do outro, formando uma unidade econômica. Enfim, a intenção das 

partes é que um não exista sem o outro” (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 

122).     
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caso, por exemplo, houvesse um inadimplemento em relação à administração que fosse causa 

de resolução, esta também seria a mesma sorte da locação, o mesmo quanto às nulidades, o 

que não faria nenhum sentido.  

Por exemplo, ainda que a locação seja contratada por meio da administradora 

investida em poderes de representação, de maneira válida, e posteriormente o contrato de 

administração seja resolvido por qualquer inadimplemento, seja de que parte for, ainda que os 

dois contratos sejam de trato continuado, a locação é ato jurídico perfeito, acabado e que 

permanece no mundo jurídico tal e qual lançada.  

A mesma impropriedade ocorre quando, por exemplo, órgãos de proteção ao 

consumidor questionam uma ou outra cláusula do contrato de locação que foi celebrado pelo 

locador, mediante a intermediação e representação da administradora, tal e qual se discorreu 

na introdução deste trabalho. Tal intervenção é inviável, pois a administradora não é parte da 

locação e as ações em face desta não podem intervir na esfera jurídica de terceiros. O locador 

poderia até “retirar a administração” e a locação seguiria incólume, ainda que se forçasse 

qualquer tipo de interpretação neste sentido. Não se aplica Código de Defesa do Consumidor 

na locação.         

Nesta esteira, traduziu de maneira perfeita a relação o acórdão paradigma do STJ, 

ao infirmar ao tratar da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

administração e à confusão exegética que se faz ao relacionar este com a locação: 

 

Isso porque no cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade 

de locação imobiliária se sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a 

de prestação de serviço, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imóveis e a 

administradora, e a de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como 

intermediária de um contrato de locação. Na primeira, cujo objeto, observa-se com 

nitidez, é um serviço que costuma envolver divulgação, a corretagem e a própria 

administração – normalmente, mas nem sempre-, com vistas à futura locação, o 

dono do imóvel, sem sombra de dúvidas, ocupa a posição de destinatário final 

econômica daquela serventia, vale dizer, aquele que contrata os serviços de uma 

administradora de imóvel remunera a expertise da contratada, o know how oferecido 

em benefício próprio, não se tratando propriamente de atividade que agrega valor 

econômico ao bem, especialmente por que, como se sabe é normalmente 

remunerada de forma independente, a preço fixo ou em forma de comissão, 

percentual que pode ou não recair sobre os próprios frutos civis decorrentes de 

eventual locação. É relação autônoma que pode se operar com as mais diversas 

nuances e num espaço de tempo totalmente aleatório, sem até mesmo sem obter 

sucesso na locação daquela edificação. Muito embora, possa influenciá-lo, não 

depende, nem determina o negócio jurídico subjacente. Pode durar vários meses, 

anos sem que se alugue, de fato, o apartamento, a casa, o terreno.
345

 

 

É muito feliz o voto do Ministro Relator deste julgado, ao transparecer 
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 STJ. 3ª Turma. Resp. 509.304. PR. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas.J.16/05/2013 
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exatamente a autonomia das contratações. São relações de natureza diferente, firmadas por 

partes diversas, com direitos, deveres e riscos próprios de cada uma delas. E, de fato, embora 

possa haver alguma influência decorrente do próprio objeto do contrato de administração, que 

em última análise é a gestação da locação, não existe causa que transcenda cada uma das 

contratações de maneira a uni-las. É, inclusive, o que viabiliza a conclusão quanto à 

aplicabilidade da lei consumerista ao contrato de administração enquanto na locação não, vez 

que não há a presença de produto ou serviço.   

Outra questão que pode ser suscitada neste ponto e também levar a confusão 

exegética é o frequente estabelecimento o de prazo para o contrato de administração perdurar 

pelo mesmo prazo da locação, o que poderia fazer pensar-se tratar de conexão, mas não o é 

pelas mesmas razões já esposadas acima.  

Ocorre que muitas das vezes, ao se contratar a corretagem, faz-se um contrato de 

administração, que combina-se terá a mesma vigência estipulada para a locação. Estes casos 

ocorrem, em regra, quando há a conexão entre o contrato de administração e de corretagem.  

Assim, faz parte do sucesso desses contratos, firmados de maneira conexa à 

corretagem da locação, ajustar-se a administração, pelo mesmo período do negócio que se 

obtém, leia-se a locação propriamente dita, o que é viável, visto que não há lei que o proíba, 

sendo justo inclusive com o equilíbrio econômico do contrato
346

.  

  Assim, estabelecer-se tal prazo é perfeitamente possível, sendo inclusive aceito 

na jurisprudência
347

, apesar desta não ser pacífica, conforme o exemplifica o seguinte 

                                                 
346

 Explica-se que na prática, quando um imóvel é da carteira de administração, ou se tem a promessa de que ele 

será, o investimento que se faz para promover à sua locação é maior,  de sorte que muitas das vezes o valor da 

corretagem pela intermediação não remunera adequadamente. Trata-se de uma maneira de manter a carteira de 

administração abastecida. 
347

 No sentido de aceitação: “APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO 

DE IMÓVEL – Incidência do CDC – Não aplicabilidade do limite do art. 52, §1º do CDC, por sua vez, já que o 

artigo se refere à multa moratória, e não compensatória – Resilição antecipada do contrato por prazo 

determinado – Excessiva a multa de três aluguéis quando comparada com o valor da obrigação principal (art. 

412 do CC) – Necessidade de redução, nos termos do art. 413 do CC – Recurso parcialmente provido” “O 

contrato de fls. 194/195 não apresenta nulidades: ele foi escrito de maneira clara e facilmente compreensível, 

suprindo-se o escopo do art. 54§4º, do CDC. O tempo de contratação é aquele comumente observado no 

mercado, i. e., de trinta e seis meses, tempo que converge com a duração da locação do imóvel administrado.” 

TJSP. 25ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº1015070-67.2015.8.26.0405. Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 

26/10/2017 

“LOCAÇÃO – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO DE CORRETAGEM – PROCEDÊNCIA 

– AUTORA QUE COMPROVOU A FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA A RESCISÃO ANTECIPADA DOS 

CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CELEBRADOS COM A REQUERIDA 

– MULTA DEVIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA PELA RÉ ANTE O RESULTADO ÚTIL 

DE APROXIMAÇÃO DE CLIENTE EFETUADA PELA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA. Apelação 

improvida” TJSP. 36ª Câmara. Apelação nº1017046-84.2014.8.26.0554. j. Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes. j. 

11/08/16.   

No sentido da não aceitação: AÇÃO DE COBRANÇA. Administração de imóvel locado. Pretensão ao 

recebimento de comissões sobre aluguéis devidos até o término da locação, independentemente da rescisão do 



129 

 

 

precedente:  

Ação declaratória de nulidade da cláusula contratual de administração de locação 

imobiliária que previu o pagamento de multa na hipótese de extinção unilateral do 

contrato pela autora. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Cláusula 

penal cuja finalidade é assegurar indenização à ré, contratada, pela perda dos valores 

que auferiria em decorrência da administração da locação que intermediou e 

administrava em favor da autora. Inexistência de abusividade nessa cláusula cuja 

validade se reconhece. Inexistência de impedimento à possibilidade de discussão do 

valor dessa multa em ação própria, o que, todavia, não foi objeto destes autos. 

Honorários sucumbenciais fixados em patamar excessivo reduzidos para R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Recurso parcialmente provido.348 

 

 Há que se fazê-lo pelo prazo certo da locação, já estabelecido desde o início, 

sendo que posteriormente, quando superado, o contrato de administração passará a vigorar por 

prazo indeterminado (sendo natural por ser de trato sucessivo ou continuado), mas podendo 

ser denunciado a qualquer tempo pelas partes, na forma da lei
349

 ou do próprio ajuste que 

contenha regra específica estabelecido. Ninguém pode ficar vinculado a um contrato 

indefinidamente. É direito potestativo do contratante a denúncia.     

Porém, há contratos que pretendem vincular o prazo do contrato de administração 

diretamente ao da locação, e, não só pelo prazo ajustado para esta a princípio, mas até a 

efetiva entrega das chaves ainda que esta seja prorrogada por prazo indeterminado, o que não 

é admissível
350

. Então o Tribunal instado a decidir, ora declara a cláusula abusiva com base 

no Código Civil, ora com base no Código do Consumidor, ora por que a prestação de serviços 

só se permite por quatro anos, ora porque ninguém é obrigado a se manter na relação 

contratual indefinidamente, ora pelo enriquecimento ilícito. 

De qualquer sorte, tal questão de prazo não é, como posto um vínculo do contrato 

                                                                                                                                                         
contrato de administração do imóvel requerida pelos locadores e da efetiva prestação dos serviços. Invalidade da 

cláusula contratual que prevê o direito a tais comissões, em razão do seu objeto ilícito, por permitir o 

enriquecimento sem causa, além de sua abusividade e nulidade de pleno direito. Aplicação do artigo 104, II, do 

Código Civil e artigo 51, IV, § 1º, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Improcedência do pedido dos 

réus de restituição das comissões pagas em período no qual houve a efetiva prestação dos serviços. 

Exigibilidade, porém, da comissão não paga no mês anterior ao requerimento de rescisão do contrato de 

administração. Procedência parcial do pedido inicial. Sucumbência recíproca. Apelo principal provido em parte e 

recurso adesivo desprovido. TJSP. 28ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº0012752-17.2009.8.26.0510. Rel. 

Des. Dimas Rubens Fonseca. 24 de Março de 2015.    
348 TJSP. 35ª Câmara. Apelação nº0006184-94.2013.8.26.0008. Rel. des. Morais Pucci. J. 18/07/2016. 
349

 Art. 473 do Código Civil 
350 “DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO DO RÉU – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEIS LOCADOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – 

PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO – COBRANÇA DE VALORES ATÉ O FINAL DOS CONTRATOS 

LOCATÍCIOS ADMINISTRADOS – INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Rescisão de contrato de 

administração de imóveis locados – Pretensão da proprietária do imóvel – Admissibilidade - Interpretação das 

cláusulas contratuais que autorizam a rescisão imotivada, mediante o pagamento das comissões devidas até 

o prazo final fixado no contrato e, para outra unidade, até o termo final do aviso prévio constante na notificação 

premonitória – Remuneração até a desocupação dos imóveis que se apresenta indevida - Recurso do réu 

desprovido.” TJSP. 34ª Câmara. Apelação nº0004819-85.2012.8.26.0510. Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni. J. 

05/09/2016.  
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de administração com o de locação, mas sim, um efeito dos contratos de administração e 

corretagem conexos quando firmados com esse propósito e com esta vantagem decorrente da 

obtenção da sua álea.  

Outra questão deveras importante ao tema, é a constatação de que o administrador 

não é parte no contrato de locação e, portanto, não é ele que diretamente deverá cumprir as 

obrigações deste decorrentes, sejam elas quais forem, mas apenas locador e locatário.  

Como exemplo elucidativo, observe-se a falta de realização de uma obra estrutural 

no imóvel. Neste caso, deve o administrador realizar a vistoria, constatar a necessidade da 

obra, comunicar o seu cliente e explicar que a lei impõe essa obrigação ao locador e as 

consequências pela sua falta, se tiver incluída prestação de realização de obras em seu 

contrato
351

, deve realizá-las, mas sempre, observe-se, restringido sua atuação direta ao 

contrato de administração. Eventualmente excedendo-se ou deixando de fazer o que deveria 

poderá responder por sua inadimplência e inclusive por perdas e danos, mas a partir . Mas se 

partir do contratante, locador, a recusa à orientação de cumprimento dos deveres decorrentes 

da locação, este não terá qualquer responsabilidade               

 O oposto se dá da mesma forma, se a questão for de obra de manutenção que 

cabe ao locatário, a administradora deve atuar, realizando as vistorias pertinentes e exigindo o 

cumprimento, mas a responsabilidade é do locatário
352

.         

Por óbvio que a lei do inquilinato, ou qualquer outra que tenha que ser observada 

influencia, mas sempre indiretamente, o que se observará adiante.  

O administrador age sempre no interesse de outrem. Ele não assume a posição do 

seu contratante em relação ao negócio principal imobiliário. E esta tem sido e deve ser a 

posição reconhecida nos Tribunais
353

. Inclusive o STJ já tem se pronunciado: 

                                                 
351

 Pois esta não é elemento natural. Não é comum no mercado o administrador providenciar e gerenciar as obras 

sem a participação do contratante.   
352

 “LOCAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade da 

Administradora da locação por danos ocorridos no imóvel e não reparados. Patente ilegitimidade passiva "ad 

causam". A responsabilidade pela reparação de danos causados no imóvel com o uso é do locatário e não da 

Administradora do negócio jurídico, mera mandatária do locador para fins de desenvolvimento da execução 

regular do negócio. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com 

observação.” (TJSP. 28º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Apelação nº0002412-

67.2012.8.26.0038. Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar. J. 26/04/2016) 
353

 “LOCAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DO LOCADOR E DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS. 1) PLEITO DE JUSTIÇA 

GRATUITA AO RÉU LOCADOR. DEFERIMENTO. 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DA 

ADMINISTRADORA DO IMÓVEL LOCADO. RECONHECIMENTO. 3) ILEGITIMIDADE DO LOCADOR. 

DESCABIMENTO. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA QUE DECORREM DIRETAMENTE DA 

CONDUTA DO LOCADOR. 4) MÉRITO. IMÓVELVENDIDO A TERCEIRO SEM COMUNICAÇÃO 

FORMAL À LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO DO LOCADOR À CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL QUE 

SE IMPÕE. CONDUTA OMISSIVA DO LOCADOR EM NÃO INFORMAR À LOCATÁRIA SOBRE A 
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PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CONTRA A 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEL LOCADO, MANDATÁRIA DA 

LOCADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 267, VI 

DO CPC. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça te, se firmado no 

sentido de que a administradora de imóveis, por ser mera  mandatária do locador do 

imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo de eventual 

ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se 

pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu 

mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o faz em 

nome próprio, mas em nome do seu mandante, o locador.
354

     

  

Este acórdão tem por objeto recurso especial interposto pelo fiador em ação que 

pretendia a anulação da fiança praticada junto a contrato de locação intermediado por um 

administrador.  

                                                                                                                                                         
VENDA DO IMÓVEL, QUE ACABOU POR OCASIONAR OS CONSTRANGIMENTOS POR ELA 

SOFRIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, APENAS PARA 

EXCLUIR A ADMINISTRADORA DO POLO PASSIVO DA AÇÃO E PARA CONCEDER AO RÉU-

LOCADOR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Apelo da administradora Terra Imóveis provido e 

parcialmente provido o recurso do corréu Locador.” (TJSP. 34ª Câmara. Apelação nº1004451-23.2016.0218. 

Rel. Des. Cristina Zucchi. j.20/11/2017)   

“APELAÇÃO CÍVEL - Direito de vizinhança - Obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada - Danos 

causados em imóvel vizinho - Infiltrações - Ação proposta contra nu proprietário do imóvel causador do dano 

e imobiliária  que administra a locação do bem - Denunciação à lide feita pelo autor em réplica às contestações 

para trazer ao polo passivo o usufrutuário do imóvel causador do dano - Sentença de parcial procedência da ação 

- Condenação do nu proprietário e do usufrutuário do bem causador do dano, na obrigação de fazer objeto da 

pretensão inaugural - Exclusão da lide da administradora do imóvel - Denunciação da lide, que embora admitida 

por decisão irrecorrida, inobstante disposição contida no art. 74, do CPC/73, deve ser mantida em prestígio ao 

princípio da celeridade processual, evitando a possibilidade de vir a nascer eventual direito regressivo, 

posteriormente, com a sentença condenatória - Recurso do usufrutuário vitalício do imóvel causador do dano - 

Pretensão à responsabilização da administradora do imóvel - Inadmissibilidade - Responsabilidade da imobiliária 

administradora que está adstrita aos limites do contrato de prestação de serviços e assessoria administrativa 

delocação imobiliária, para a qual foi contratada pelo usufrutuário do imóvel - Exclusão do polo passivo da 

empresa re mantida - Ilegitimidade passiva do usufrutuário, com pretensão à condenação exclusiva do nu 

proprietário, por aplicabilidade do art. 1.404, do CC - Inovação de matéria em sede de apelação - Não 

conhecimento - Recurso do nu proprietário do imóvel causador do dano - Ilegitimidade de parte passiva - 

Pretensão à responsabilização exclusiva do usufrutuário vitalício do imóvel - Afastamento - Tanto o nu 

proprietário como o usufrutuário do imóvel vizinho de onde surgiu o dano, exercem poderes inerentes ao 

domínio e, portanto, estão legitimados à responsabilização civil, nos termos do art. 186, do CC - Condenação do 

nu proprietário, de forma solidária ao usufrutuário vitalício, que fica mantida - Sentença mantida, com a 

observação de que a sucumbência deve ser imposta, de forma solidária, a ambos os sucumbentes - RECURSO do 

apelante nu proprietário DESPROVIDO e RECURSO do apelante usufrutuário, CONHECIDO EM PARTE e, 

NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, com observação.” (TJSP. 35ª Câm. Apelação nº4004317-

88.2013.8.26.0269. Rel. Des. Sergio Alfieri. j. 13/11/2017) 

“Apelação Cível. Ação de consignação de entrega de chaves de imóvel locado e de pagamento de aluguel. 

Sentença de procedência. Apelação dos réus. Alegação de ilegitimidade passiva do corréu Elias Rosa por não ser 

o locador do imóvel, mas apenas o seu administrador. Corréu que figura no contrato de locação apenas como 

administrador do imóvel, representante do corréu locador. Ação que deveria ter sido movida apenas contra o 

locador. Ilegitimidade verificada. Extinção da ação sem resolução de mérito quanto ao administrador 

do imóvel (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil/2015). Honorários advocatícios. Verba fixada levando-se 

em consideração o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço, desmerecendo redução. Apelação parcialmente provida.”(TJSP. 

35ª Câmara. Apelação nº1038600-51.2015.8.26.0001. 
354

 STJ. 5ª Turma. Resp.664654-RJ Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. j. 12/09/2006.   
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Observe-se que ainda que possa se discutir a responsabilidade do administrador 

imobiliário pela aferição da idoneidade da garantia, tal fato, não a transporta à partícipe da 

relação jurídica em tela. A Administradora não tem legitimidade por não ser parte da relação.  

Note-se que apesar da decisão tratar do mandato, como já se expôs e se defende e 

já foi inclusive objeto de outro acórdão do mesmo Tribunal, embora pela terceira turma, já 

referido, trata-se do contrato de administração de imóveis.  

E observa-se que o administrador, quando não tem poderes de representação, não 

lhe cabe ajustar o negócio em nome próprio, como seria o efeito do mandato impróprio. O 

contrato de locação tem que ser celebrado em nome do contratante, o locador, e se não há 

poderes, por este diretamente assinado. O administrador não tem, em regra, a posse direta do 

imóvel que possa legitimamente transferir. E aqui também é outra peculiaridade em relação 

ao mandato.              

Sendo assim, o que se conclui é que por qualquer prisma que se observe, não há 

vínculo entre a administração de imóveis e a locação sobre qual atua, em termos contratuais 

ou de união de contratos, mas apenas e eventualmente certa influência decorrente da própria 

gestão.             
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4  O REGIME JURÍDICO DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEIS 

 
Concluiu-se que o contrato de administração é um tipo social próprio. Isto pois, 

apesar de não estar disciplinado na lei, é um modelo reconhecido na sociedade e pela 

jurisprudência como apto a produzir os efeitos dele decorrentes.  

O reconhecimento deste contrato como tal é importante e tem efeitos práticos 

relevantes, como aponta a lição de Pedro Paes de Vasconcelos:  

 
Os tipos sociais de contratos desempenham um papel importante na descoberta do 

Direito. A recondução de contratos concretos aos tipos extralegais correspondentes 

permite recolher neles, como modelos regulativos, critérios para a interpretação e 

para a integração do regulamento estipulado. A comparação do caso com o tipo, 

com o que é típico, com  o que é usual contratar naqueles termos, e bem assim a 

integração do complexo e do modelo regulativo que é o tipo permite perspectivar o 

contrato como acto e como regulação, e acima de tudo, como autodeterminação.
355

       

 

 

O modelo do tipo social opera deste modo, mediante suas funções interpretativa e 

integrativa a complementar o disposto pelas partes e o regime geral dos contratos. Trata-se, 

como afere o autor, de direito consuetudinário.   

Neste caso, portanto, importa em primeiro plano a aplicação do direito 

consuetudinário, pois dele se extrai o primeiro grau de interpretação complementadora, 

quando as partes não tiverem assinalado de forma clara a sua vontade.  

Assim, aqueles elementos essenciais e naturais localizados no capítulo anterior 

passam a servir a esta finalidade.  

Tanto é assim que, como visto na jurisprudência já colacionada, a todo o tempo se 

remete aos usos e costumes, refere-se a: taxa normalmente cobrada, ao prazo e obrigações 

usuais, à comum celebração conjuntamente com a corretagem, sempre demonstrando que este 

modelo é reconhecido e dele defluem efeitos vinculativos às suas práticas. Veja-se o exemplo: 

 

APELAÇÃO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEIS - HONORÁRIOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO DE 

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - MÉDIA PRATICADA NO MERCADO DE 10% 

SOBRE O VALOR DO ALUGUEL - COMPROVANTE DE REPASSE DOS 

ALUGUEIS À PROPRIETÁRIA DOS IMÓVEIS - RETENÇÃO DO VALOR 

REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SOMA QUE 

VARIA DE 8% A 10% DOS ALUGUERES, SENDO ENTENDIDOS COMO A 

REMUNERAÇÃO - PERÍODO EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A 

EFETIVA ADMINISTRAÇÃO - HONORÁRIOS INDEVIDOS - ÔNUS 

PROBATÓRIO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DENTRO DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM 
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 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995, p. 62.    
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JULGADO DA DECISÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe ao autor 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O pleito fundado em narrativa não 

comprovada não merece prosperar. 2. Art. 12 da Lei nº 1.060/50 (art. 98, § 3º, 

NCPC): A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a 

pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se 

dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita. RECURSO DESPROVIDO.
356

  

   

 

Neste caso em comento, o contrato de administração era omisso em relação a 

contraprestação. Se não fosse um tipo social, poderia haver dúvida se este contrato seria 

gratuito ou oneroso. Veja-se, se fosse de fato aquela simplificação comum que se faz, de que 

trata-se de mandato, seria presumida a sua gratuidade, nos termos do art. 658 do Código Civil.  

Mas não é mandato. O contrato é outro, o de administração de imóveis e, portanto, 

apesar de não haver lei a ser aplicável à matéria, do tipo social decorre o modelo vinculativo, 

inclusive propagando os efeitos dos seus elementos naturais. No caso, a contraprestação de 

pagamento, que inclusive foi fixada em 10% do valor do aluguel, sob a justificativa de ser a 

praxe do mercado.          

Anote-se que outras prestações além das que lhe são comuns, poderão ser 

somadas ou retiradas do modelo jurídico, pela vontade das partes, sem que com isso o 

desnature a depender da sua elasticidade.  

O contrato de administração de imóveis é um tipo fluído, vez que já formado de 

diversas prestações de dar e fazer, sendo algumas inclusive características de outros tipos, 

razão pela qual se depreende que este aceite estes acréscimos e retiradas, sem implicar na 

recondução do caso concreto à outro tipo, desde que ao menos o seu elemento essencial
357

 

esteja presente. 

De qualquer sorte, ainda que seja um modelo social, como já dito, este é formado 

pela junção de prestações de dar e fazer, sendo que muitas delas correspondem a tipos que lhe 

são próximos, de sorte que, como observa Orlando Gomes, daí surge a dificuldade de 

encontrar as regras que lhe serão aplicáveis
358

.  

Nesta esteira, quando o modelo do tipo social do contrato de administração, a 

vontade das partes no caso concreto e o regime geral dos contratos não for suficiente à 

solução das questões postas pelas partes, a solução será socorrer-se das regras que seriam 
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 TJSP. 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado. Apelação nº0015993-66.2011.8.26.0562. Rel. Des. 

Maria Lúcia Pizzotti. j. 05/06/2017. 
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 Considera-se seu elemento essencial, a atividade de administração de patrimônio imobiliário e ou locação de 

bens imóveis.  
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 Problema que o autor atribui aos contratos, mistos. (GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 122).    
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aplicáveis ao contrato “dito misto”, e portanto às prestações estabelecidas.  

Para tanto, como já tratado, muitos utilizam-se das teorias da absorção, da 

combinação e da analogia, sendo que nenhuma delas precisa ser necessariamente 

excludentes
359

, desde que se preserve a causa contratual.    

Ocorre que para o contrato de administração, a causa categorial, surge em 

primeiro plano do tipo social e não do fatiamento e análise de suas prestações, e deve ser 

considerada conjuntamente com a causa concreta, do negócio em si. A escolha do modelo faz 

parte da declaração da vontade e expressa o que as partes pretendiam.  

Somente neste ponto, em se observar o negócio em si é que a análise das 

prestações, inclusive as acrescidas ou retiradas do tipo que é comum ao tipo social poderá ser 

feita.  

De qualquer maneira, para esta operação, não se poderá aplicar diretamente 

nenhum tipo próximo de referência sob pena de ferir a causa e a unicidade deste contrato:  

 
Os contratos atípicos, puro ou mistos, não encontram sua disciplina diretamente 

nos tipos. Naquilo em que as partes tiverem estipulado é essa a disciplina que vige. 

Em tudo o que as partes tenham deixado por estipular, é a interpretação 

complementadora que irá fornecer o critério e a medida da decisão.
360

 

 

Apenas o recurso à analogia restará viável para a “interpretação 

complementadora”, portanto, há adequada aplicação do direito, todavia, este depende da 

verdadeira semelhança, como aponta Pedro Pais de Vasconcelos recorrendo a Antunes 

Varela:  

Na base da exigência do tratamento análogo está a verdadeira semelhança, a 

analogia real e não estritamente formal, entre a situação regulada e a hipótese 

omissa, pelo que em casos como estes, a resolução do problema fica entregue à 

cogitação do próprio intérprete  ou a atividade integradora do julgador.
361

 

 

Levanta-se, assim, o que deve ser sempre o objetivo do aplicador do direito à 

justiça do caso concreto, quando a analogia parecer inadequada à causa contratual, ao que as 

partes almejaram, esta não deve ser utilizada. Lembre-se, mais uma vez, causa categorial do 

tipo e do contrato in concreto.  

No caso posto, não é porque o contrato de administração possa conter prestações 

de mandato, que o regime integral deste deverá ser aplicado, ou ainda que parcial, sua regras 

impostas diretamente. Veja, se isto tivesse sido realizado em relação ao exemplo 

jurisprudencial utilizado acima, seria equivocada a decisão, pois é natural do contrato de 
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360

 Ibidem, p. 226. 
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administração, como categoria da remuneração. E foi isso e não meramente o fatiamento e a 

análise das prestações que viabilizou este resultado.     

 Logo, apenas analogicamente, é possível utilizar-se das normas aplicáveis aos 

tipos próximos das prestações, mas, contudo, somente naquilo em que essencialmente tiver 

semelhança com o tipo social do contrato de administração e o querido pelas partes. Somente 

assim, é que a aplicação por analogia da disciplina legal dos tipos legais ou extralegais 

próximos, será viável. 

Conclui-se que em primeiro plano, o regime jurídico
362

 do contrato de 

administração de imóveis advém do seu tipo social, e das regras que do modelo emanam 

como vinculativas, do regime geral dos contratos e da vontade das partes. Apenas após 

poderão, via analogia, serem aplicados às normas dos tipos legais e extralegais próximos às 

suas prestações, observando-se, para tudo isso, a causa categorial e concreta.   

Quando firmado em coligação com o contrato de corretagem, este também 

implicará em acréscimos ao regime jurídico à ser aplicado, em relação à normas que lhe são 

próprias, inclusive àquelas decorrentes da regulamentação da profissão do corretor de 

imóveis.                 

            

 

4.1 Os efeitos da Lei de Locações Urbanas 8245/91 (e suas alterações) ao contrato de 

administração de imóveis 

 

Como já tratado anteriormente, o contrato de administração e de locação são 

distintos, entre partes diversas, com conteúdo e objetivo próprios de casa um. Suas causas não 

são unidas, embora o primeiro possa ter por objeto a gestão do segundo.  

Já se inferiu também que o administrador de imóveis deve ser um técnico no 

assunto, que conheça todas as nuances do negócio imobiliário de que se propõe a tratar, entre 

eles, o que dispõe a lei de locações de imóveis urbanos. 

Justamente por isso, esta lei tem certa interferência no conteúdo do contrato e até 

mesmo na sua integração ou interpretação, mas sempre por via indireta.  

Isto, pois não pode o administrador inserir no seu contrato de administração regra 

que infrinja ou contrarie a lei do inquilinato. Por exemplo, não poderia estipular uma cláusula  

com seu contratante, no sentido de que as despesas de intermediação e aferição do cadastro 
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quando a corretagem é conexa, serão cobradas do locatário. Justamente porque a lei veda esta 

cobrança. Seria nula de pleno direito.  

Também já se apontou, neste trabalho, que, por exemplo, a caução em dinheiro 

que fique em seu poder deverá ser devolvida com os acréscimos da caderneta de poupança, 

vez que a lei do inquilinato assim determina. Seria obrigação do administrador referido 

depósito e devolução, por que assume, via de regra, o compromisso de administrar e executar 

alguns atos decorrentes do contrato na forma da lei, obviamente.  

Mais que isto, pelo contrato de administração que verse à locação de imóveis, 

inclui-se em seu bojo, como obrigação principal, elemento natural, a gestão do contrato de 

acordo com a lei e no interesse do contratante.  

Assim, é inegável que a observação da lei para seus atos e inclusive orientação de 

seu cliente entre as suas obrigações, mas apenas neste limite. O compromisso com a lei é no 

estrito exercício da administração e não na execução do contrato de locação. 

Por esta razão, como já se inferiu, comunicado um dano ao imóvel pelo locatário, 

deve providenciar vistoria, interpretar a razão, apurar a responsabilidade e orientar seu cliente, 

tomando as providências adequadas, isto é exigindo do locatário ou do locador, a depender da 

atribuição, que cumpra a sua obrigação.               

Este deve ser o seu padrão de conduta, de acordo com sua expertise não pode agir 

em desacordo com o estabelecido pela lei, sob pena de contrariar não só deveres laterais
363

, 

mas também as obrigações principais da administração.  

Mas essa influência, decorrente da lei do inquilinato, sempre se dará neste aspecto 

indireto, interpretativo ou integrativo, em razão do próprio objeto do contrato, mas não 

havendo que se cogitar de sua aplicação direta. 

     

4.2 A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de administração 

de imóveis 

 

Tratar da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é sempre uma tarefa 

desafiadora, não só pela extensão dos desdobramentos dele decorrentes, como também pela 

abundância doutrinária e jurisprudencial.  

Cabe, assim, as antecipadas escusas e esclarecimentos de que não se fará neste 
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tópico o aprofundamento que a matéria permitiria, pois tal dependeria de monografia dedicada 

ao tema. 

Trata-se, portanto, de apena tocar no tema, mediante a comparação dos recentes 

pronunciamentos jurisprudenciais ocorridos no Superior Tribunal de Justiça, para analisá-los 

com base nas conclusões a que se chegou com o presente trabalho.          

Para tanto tece-se um “simplista” pano de fundo, apenas com a intenção de  

ordenar o raciocínio.   

O contrato de administração de imóveis, que pode ou não ser celebrado em 

conexão com a corretagem, tem, em última análise, o objetivo de promover a locação (quando 

conexo) e a gestão de patrimônio imobiliário ou de locação de bens imóveis. 

São partes deste contrato, de um lado, o titular da propriedade imobiliária ou o 

possuidor que possa regularmente locá-la ou o locador já estabelecido e, de outro, o 

administrador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica. 

O Código de Defesa do Consumidor será aplicável sempre que se estiver diante da 

presença de uma relação entre alguém que possa ser considerado fornecedor, outro que possa 

ser consumidor
364

 e que verse sobre um produto ou serviço.  

Consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utilize produto ou 

serviço como destinatário final.” 
365

 Já, o fornecedor é:   

 

(...) toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
366

. 

 

Da própria letra da lei se extrai que o conceito de fornecedor é bem amplo, assim, 

como o de serviços
367

 estando a abarcar qualquer pessoa que preste profissionalmente uma 

atividade.         

O conceito de consumidor, sempre foi razão para longos debates, isto pois cabe ao 

aplicador do direito e a doutrina interpretar o que o legislador quis se referir por destinatário 

final. Duas teorias se destacaram, a princípio: a maximalista e a finalista. 

Pela teoria finalista, que é subjetivista, o consumidor tem um conceito mais 

restrito a aquele que usa o produto ou serviço para si ou sua família, nas palavras de Claudia 

Lima Marques:  
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 O consumidor pode ser por equiparação.  
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 Art. 2º do Código de Defesa do Consumidor Lei 8078/90. 
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 Artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor Lei 8078/90. 
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 Art. 3 §2 Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.  
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(...) é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele uma pessoa 

jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser 

destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o 

escritório ou residência: é necessário ser destinatário final econômico do bem, não 

adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria 

novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do 

profissional que o adquiriu.
368

 

       Já, pela teoria maximalista, para ser consumidor, basta tirar o bem ou serviço do 

mercado, tendo um caráter mais objetivo, assim, ainda que ainda que o bem fosse empregado 

para a realização de uma atividade mercantil por este, sendo exemplos dados pela mesma 

doutrinadora, a fábrica de toalhas que compra algodão ou carros para transportar visitantes
369

, 

permaneceria enquadrado ao conceito.  

Surgiu, contudo, sendo a jurisprudência a grande percussora, a teoria finalista 

aprofundada, que inclusive é a posição adotada pelo STJ mediante o julgamento do seguinte 

acórdão paradigma: 

O conceito de consumidor deve ser subjetivo, e entendido como tal aquele que 

ocupa um nicho específico da estrutura do mercado – o de ultimar a atividade 

econômica com a retirada da circulação (econômica) do bem ou serviço a fim de 

consumi-lo, de forma a suprir uma necessidade de satisfação eminentemente 

pessoal. Para se caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou 

utente, destinatário fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário 

econômico, isto é a utilização deve romper a atividade econômica para atendimento 

de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no 

processo produtivo, ainda que de forma indireta”
370

                

  

Ocorre que tal julgamento impôs ainda ao reconhecimento do consumidor, a sua 

necessária vulnerabilidade, seja esta técnica, jurídica ou econômica e por isso a designação 

“teoria finalista aprofundada”. Por esta, incluem-se no conceito consumidores profissionais 

desde que apresentem alguma vulnerabilidade.     

Enfim, fez-se esta introdução para se aduzir que a caracterização do administrador 

de imóveis como fornecedor, e a atividade por ele prestada como serviço, é a regra diante da 

operação econômica já exposta, sendo que sempre que o seu contratante puder ser 

considerado consumidor, o código de defesa do consumidor lhe será aplicável.  

E esta foi a conclusão no julgamento paradigmático proferido pelo STJ
371

, que 

ousa-se transcrever novamente devido à relevância ao tópico: 
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RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINAÇÃO FINAL ECONÔMICA. 

VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DECONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

1. O contrato de administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em 

que convivem características de diversas modalidades contratuais típicas - 

corretagem, agenciamento, administração, mandato -, não se confundindo com um 

contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo. 2. No cenário 

caracterizado pela presença da administradora na atividade de locação imobiliária se 

sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a de prestação de serviços, 

estabelecida entre o proprietário de um ou mais imóveis e a administradora, e a de 

locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como intermediária de um 

contrato de locação. 3. Na primeira, o dono do imóvel ocupa a posição de 

destinatário final econômico daquela serventia, vale dizer, aquele que contrata os 

serviços de uma administradora de imóvel remunera a expertise da contratada, o 

know how oferecido em benefício próprio, não se tratando propriamente de atividade 

que agrega valor econômico ao bem. 4. É relação autônoma que pode se operar com 

as mais diversas nuances e num espaço de tempo totalmente aleatório, sem que 

sequer se tenha como objetivo a locação daquela edificação.5. A atividade da 

imobiliária, que é normalmente desenvolvida com o escopo de propiciar um outro 

negócio jurídico, uma nova contratação, envolvendo uma terceira pessoa física ou 

jurídica, pode também se resumir ao cumprimento de uma agenda de pagamentos 

(taxas, impostos e emolumentos) ou apenas à conservação do bem, à sua 

manutenção e até mesmo, em casos extremos, ao simples exercício da posse, 

presente uma eventual impossibilidade do próprio dono, tudo a evidenciar a sua 

destinação final econômica em relação ao contratante. 6. Recurso especial não 

provido. 

 

E assim haveria de ser, pois é inegável que a administração é um serviço, 

considerando o conceito mais amplo da lei consumerista e o administrador, que quase sem 

exceção é um profissional, adequam-se aos conceitos de fornecedor e de serviço, sendo então 

adequada a conclusão quanto à aplicabilidade da lei consumerista sempre que o contratante,   

locador, que se adeque ao conceito de consumidor pela teoria finalista aprofundada.  

Note-se que a locação de imóvel não é produto nem ao menos serviço, tem outra 

natureza jurídica, de sorte que não se deve cogitar que o locador utilize dos serviços prestados 

pela administradora para reinseri-lo na cadeia produtiva.  

Esta pelo menos não é a regra. Diferente seria a análise de uma relação que tivesse 

como contratante um fundo imobiliário ou uma carteira imobiliária pertencente a uma grande 

indústria que investe o valor auferido em sua produção, fizesse-o, sendo este último exemplo 

bem ponderado por Luis Fernando Marin
372

.                     

E o entendimento esposado pelo referido julgamento está sendo replicado nos 

Tribunais Estaduais, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:  
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CONSUMIDOR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEL – Relação de consumo configurada – Inversão do ônus da prova cabível – 

Rés que não se desincumbiram de seus ônus probatório – Vício na prestação dos 

serviços verificado – Responsabilidade objetiva – Danos materiais cabíveis – 

Eventuais pagamentos que cabem às rés comprovar – Fato negativo – Honorários 

contratuais não cabíveis – Multa contratual que não pode ser aplicada, sob pena de 

"bis in idem" – Débitos de água e energia elétrica não demonstrados – Danos morais 

não configurados – Mero inadimplemento contratual – Sucumbência 

redimensionada – Recurso dos autores desprovido e recurso das rés parcialmente 

provido.
373

   

Prestação de serviços. Contrato de administração de imóvel. Indenização por danos 

materiais e morais. Procedência parcial. Alegações de negligência e excessos no 

exercício dos poderes decorrentes do mandato, bem como o não repasse de valores 

de locativos e acessórios da locação. Má prestação de serviços pela administradora 

de imóveis e assessoria jurídica. Ré que nega existência de relação jurídica entre as 

partes. Prova documental constante nos autos que confirma a existência de relação 

jurídica material. Incidente de falsidade suscitado, com reconhecimento de 

invalidade de alguns documentos apresentados pela autora. Validade, por via 

reflexa, dos demais documentos, a corroborar a relação contratual. Relação de 

consumo caracterizada. Responsabilidade objetiva. Artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor. Danos materiais comprovados, exceto aqueles relativos aos 

acessórios da locação (taxas condominiais e IPTU). Danos morais corretamente 

rejeitados. Mero inadimplemento contratual e que não acarreta prejuízo ao 

patrimônio moral. Recurso desprovido. As partes requeridas, na condição de 

administradoras de imóvel locado, ficam obrigadas a ressarcir os danos causados à 

mandante quando restar evidenciada a má prestação de serviços, sendo aplicável ao 

caso o regramento do Codecon, de modo que se reconhece a hipótese de 

responsabilidade objetiva, salientando que as partes requeridas não demonstraram 

excludente de responsabilidade, razão pela qual a procedência parcial da demanda 

indenizatória era de rigor, com pagamento dos aluguéis recebidos e não repassados à 

locadora. O incidente de falsidade afastou autenticidade de alguns recibos, mas não 

de outros que revelam o vínculo existente entre as partes.
374

 

        

Até mesmo Claudia Lima Marques, referência em direito do consumidor, 

modificou o seu entendimento em relação à matéria:  

 

Quanto ao contrato de administração de imóvel, nas primeiras edições desta obra 

afirmei: “o proprietário, que coloca imóvel seu sob a administração da imobiliária 

não pode ser caracterizado como consumidor stricto sensu, pois não é o  destinatário 

final econômico. O bem está sendo, na verdade, colocado para render frutos civis, 

aluguéis – logo, o proprietário futuro locador, age como produtor como fornecedor. 

Da mesma maneira a sociedade imobiliária é fornecedora e o contrato entre eles 

está, em princípio excluído da aplicação do CDC. A exceção poderá ser aceita pela 

jurisprudência, se o proprietário, que coloca o imóvel à administração pela 

imobiliária for de alguma forma vulnerável segundo os princípios do CDC, a 

merecer a tutela especial da nova lei. Como se tratar, geralmente de contratos de 

adesão e com cláusulas caracterizantes unilaterais, a hipótese de exceção poderá 

efetivamente acontecer, principalmente com pessoas que só possuem um imóvel 

para alugar ou de alguma forma especial são vulneráveis às práticas da imobiliária- 

fornecedor”.
375
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 TJSP 34ª Câmara. Apelação nº4009036-04.2013.8.26.0564. Rel. des. Carlos Von Adamek. j.26/07/2017.  
374

 TJSP. 32ª Câm. Apelação nº0065999-68.2008.8.26.0114. Rel. Des. Kioitsi Chicuta. j.23/03/2017.  
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 MARQUES, Claudia Lima.  Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 

450 
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Prossegue então a autora que, após alguma experiência, tem percebido que a regra 

é a vulnerabilidade do locador, pelo menos a técnica frente à administradora, mudando sua 

opinião pela aplicabilidade da lei consumerista.  

Em que pese se concordar com o resultado, isto é, de fato aplica-se, em tese, o 

código de defesa do consumidor, não se está alinhada com os fundamentos do ilustre 

doutrinado.  

Primeiro, pois não é verdade que os contratos de administração de imóveis sejam 

de adesão. Do que se viu até aqui, a demonstração resta evidente. As remunerações são 

discutidas pelas partes, a questão da representação ou não, as prestações que serão acrescidas 

a exemplo do depósito pontual, da responsabilidade por obras, da contratação de advogados, 

da gestão de bens de herdeiros, em fim, o respectivo instrumento é discutido linha a linha, na 

grande maioria dos casos, razão pela qual qualquer generalização neste tocante é incabível.  

É bem verdade que há casos, em especial de empresas que na atualidade celebram 

estes contratos de administração eletronicamente e mediante o oferecimento gratuito do 

seguro fiança, que os termos contratuais são impostos. Mas é exceção decorrente de um novo 

modelo de operação, uma inovação no mercado. 

Muito mais comum é o proprietário de bens, ou seja o locador, ter mais poder 

frente ao administrador, que em tese tem grande interesse em tê-lo ou mantê-lo como cliente. 

É justamente o oposto. Assim, esta não é uma justificativa que se considere adequada à 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.  

Por outro lado, não se compreende também que os frutos civis do imóvel, ou seja 

da locação, se adequem ao conceito de produto ou serviço. E, portanto, que o locador 

empregaria os serviços da administradora na cadeia produtiva. 

A referida autora amplia demasiadamente a interpretação do conceito posto, 

compreende que o imóvel é um produto colocado à disposição do locatário para o exercício de 

seu direito à moradia
376

. Mais que isto, a ânsia de atingir as locações advém da 

universalização da ideia de que os contratos de locação são firmados por meio das 

administradoras na forma de adesão nas grandes cidades
377

.  

Ora, São Paulo é uma cidade grande, e por aqui não é verdade que os contrato de 

locação sejam em regra de adesão. Locatários negociam todas as cláusulas, têm inclusive 

                                                 
376

 MARQUES, Claudia Lima.  Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 

454. 
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 “Neste sentido, vale repetir as observações das edições anteriores, que considero – data máxima vênia – ainda 

válidas, pois a locação é tratada, nas grandes cidades, como contrato de adesão elaborado pelas imobiliárias; nas 

pequenas cidades, como contrato de locação ainda paritário e discutido com cada inquilino.” (Ibidem, p. 454).   
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obtido descontos para benfeitorias ou mudanças, enfim, tudo tem sido tratado de acordo com 

a real vontade das partes. Há muito anos tem sido assim
378

, o que foi intensificado pelo 

mercado ofertado nos últimos três anos, como já se apontou.  

A verdade, na prática “do balcão”, como se diz, é que há uma fórmula pronta de 

contratos, mas que é submetida, com antecedência ao locatário, ou muita das vezes ao seu 

advogado, que faz a análise e negocia cada uma das condições deste ajuste. Não se pode 

generalizar ao contrário também, mas é de fato o mais comum
379

.          

Ademais, a lei do consumidor trata da aquisição de produtos e utilização de 

serviços. O imóvel não é um produto adquirido pelo locatário, trata-se da cessão, apenas da 

sua posse mediante contraprestação. O que, por maior esforço, não é serviço. Assim, não há 

justificativa para sua inserção ao regime consumerista. Não é caso de operar-se interface entre 

os regimes civil e de consumo
380

 mediante o diálogo das fontes.   

A lei do inquilinato atual já dá a proteção necessária ao locatário, qualquer 

vulnerabilidade já está ali considerada, sendo que esta é especial à matéria, sendo a lei civil 

aplicável sempre subsidiariamente em especial no tocante ao regime geral dos contratos. A 

mesma justificativa de harmonização do sistema, que sustenta o diálogo das fontes, afasta a 

aplicação da lei consumerista à relação jurídica.     

 Aliás, a lei de locações tem o mérito de ter dado novo fôlego ao mercado 

locatício mediante o reequilíbrio dos direitos e deveres das partes, o que tem inclusive 

contribuído para a desjudicialização das questões daí provenientes.   

Não há razão para espraiar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor 

para relação locatícia que não tem esta natureza. O efeito, inclusive, poderia ser devastador, 

pois poderia resultar em insegurança jurídica e na retração do mercado que já se deu outrora. 

A oferta é do maior interesse dos locatários e precisa ser incentivada, diante da importância 

destes tipos contratuais.    

                                                 
378

 A Lei do inquilinato tem esse mérito, de ter propiciado a melhor regulação do mercado, mediante um 

reequilíbrio da posição das partes – antes o locatário era demasiadamente protegido – o que tem contribuído 

inclusive para a redução do número de ações locatícias distribuídas ano a ano.  Disponível em 

<http://www.secovi.com.br/downloads/pesquisas-e-indices/acoes-locaticias/2017/arquivos/acoes-locaticias-

novembro-2017.pdf>. Acesso em 10/12/2018.     
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 Experiência adquirida na função de diretora de locação da Associação das Administradora de Bens e Imóveis 

e Condomínios de São Paulo.   
380

 Para manter-se a coerência sistemática do ordenamento jurídico, em relação ao seu conteúdo valorativo, 

quando diante das “disposições de abertura”, é possível compatibilizar a aplicação do código civil e do código de 

defesa do consumidor, integrando um ao outro, mediante, a aplicação do que se chama de “diálogo das fontes”. 

(GODOY, Claudio Luiz de. Código Civil e Código de defesa do Consumidor: convergência de princípios e 

distinção de sua modulação. Um paralelo entre os deveres que criam. In ______. O direito das obrigações na 

contemporaneidade. Estudos em homenagem ao Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2014,  p. 114-116).     
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Assim, a relação locatícia está bem servida com o arcabouço legal que lhe é 

aplicável, inclusive considerando o regime geral de contratos do código civil, que tem 

remédios adequados para a solução de desequilíbrios contratuais, inclusive para os eventuais  

contratos de adesão. 

Por esta mesma razão, da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor na 

relação inquilinária e também da preservação da autonomia entre os contratos de 

administração e de locação, é que não se considera possível a utilização de ações civis 

públicas que objetivam discutir cláusulas praticadas em contrato de locação, posição que vem 

assumindo destaque no STJ apesar de não ser pacífica:  

LOCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM FACE DE APENAS UMA 

ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO 

INDIVIDUAL PRIVADO.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INAPLICABILIDADE.1. Nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal 

e do art. 25, inciso IV, letra a, da Lei n.º 8.625/1993, possui o Ministério Público, 

como função institucional, a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

indisponíveis e homogêneos. 2. No caso dos autos, a falta de configuração de 

interesse coletivo afasta a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para 

ajuizar ação civil pública objetivando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas 

constantes de contratos de locação realizados com apenas uma administradora do 

ramo imobiliário. 3. É pacífica e remansosa a jurisprudência, nesta Corte, no sentido 

de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios, 

que são reguladas por legislação própria. Precedentes 4. Recurso especial 

desprovido.
381

 

Ação civil pública. Legitimidade do Ministério Público. Locação predial urbana. 

Inexistência de relação de consumo. 1. De acordo com precedente da Corte Especial, 

o Ministério Público está legitimado para defender direitos individuais homogêneos 

que tenham repercussão no interesse público. 2. A Lei nº 8.078/90 – Cód. de Defesa 

do Consumidor – não se aplica às locações de imóveis urbanos, regidas pela Lei nº 

8.245/91. Jurisprudência da 5ª e 6ª Turmas. 3. Agravo regimental improvido.
382

 

 

Ademais, qualquer medida tomada em relação à administradora não pode intervir 

em relação da qual esta não faz parte. Note-se, seria inclusive ineficiente, pois bastaria ao 

locador retirar a administração de seus imóveis para não ser atingido.                                                           

 De toda a sorte, às relações decorrentes da administração de imóveis, bem como à 

corretagem, conexas ou não, visto que ambas podem ser consideradas serviços, incide a 

normativa decorrente do Código de Defesa do Consumidor por aplicabilidade direta 

decorrente da lei e de seus artigos 2º e 3º, mas nunca à relação locatícia
383

 que, como visto, 
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 STJ 5ª Turma. Resp. 605295-MG. Rel. Des. Min. Laurita Vaz. j. 20/10/2009.  
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 STJ 6ª Turma. AgRGnoAg 590082-RS Rel. Min. Nilson Naves. J. 30/05/2006. 
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 “Apelação – Locação de Imóvel – Ação visando a rescisão antecipada do contrato – Pretensão consistente na 

isenção do locatário do pagamento da multa compensatória livremente pactuada – Alegação de ocorrência de 

furtos no imóvel locado e omissão do locador e da administradora do imóvel em dotar o local de dispositivos de 

segurança - Invocação do Código de Defesa do Consumidor – Inadmissibilidade – Como já assentado em 
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guarda a sua autonomia, é firmada por outras partes e não versa sobre produto ou serviço.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
iterativa jurisprudência, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao 

contrato de locação predial urbana, regulado por legislação própria. – Autor não celebrou qualquer contrato com 

a administradora do imóvel - Mandato para a administração de bens, mesmo quando abranja poderes 

de administração, só legitima o mandatário para atuar em nome do mandante. – Como reiteradamente decidido 

por este Egrégio Tribunal, a ocorrência de furto no imóvel locado não se presta à exoneração da multa contratual 

pela desocupação antecipada. Com efeito, não há no contrato de locação qualquer previsão acerca da 

responsabilidade do locador e muito menos da administradora, no sentido de garantir a segurança e/ou manter 

sistema de vigilância contra furtos e afins. Tampouco se comprometeu o locador a instalar no local, dispositivos 

de segurança, tais como a cerca elétrica referida nos autos. Compete, em verdade, ao locatário cercar-se de 

cautelas, verificando, antecipadamente, se o imóvel escolhido encontra-se em condições de ser utilizado para a 

finalidade pretendida. Pelo que se tem nos autos, o apelante aceitou o imóvel nas condições em que se 

apresentava. Logo, não há como afastar sua responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória pela 

rescisão antecipada do contrato de locação, proporcional, é claro, ao período restante do contrato. Recurso 

improvido.” (TJSP. 29ª Câm. Apelação nº0046187-52.2013.8.26.0506. Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira. j. 

20/09/2017).  

No mesmo sentido, demonstrando o entendimento pacificado quanto a inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor à locação: “LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DOCONSUMIDOR. ACESSÃO. INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA.1. Esta Corte firmou compreensão 

no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios.2. Não é nula a 

cláusula em que se renuncia ao direito de indenização nas hipóteses de acessão em terreno locado, prestigiando o 

princípio da autonomia das vontades.3. Recurso conhecido e improvido”. STJ. 6ª Turma. Resp. 439797/SP. Rel. 

Min. Paulo Gallotti. j. 19/11/2002.    
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CONCLUSÃO 

 

 

1. A qualificação contratual é o método utilizado para reconhecer dado contrato 

como de certo tipo, isto é modelo jurídico categorial, que permitirá uma antevisão do conjunto 

de normas aplicáveis à espécie, sejam estas legais, principiológicas ou jurisprudenciais e que 

faz parte da declaração de vontade das partes. 

 

 2. É inerente ao ser humano a sua necessidade de evoluir socioeconomicamente, 

e, com do dogma da vontade, na liberdade de contratar e na liberdade contratual, modifica os 

usos do tráfego criando novos modelos contratuais para regulamentar suas relações. 

 

3. A reiteração das práticas sociais e suas relações econômicas, faz com que usos 

e costumes se sedimentem em certas fórmulas, que são vistas como geradora de vínculos, de 

direitos e obrigações, são os tipos sociais ou sócio-jurisprudenciais.  Com  o tempo estes 

contratos, passam ou não a depender da opção do legislador a integrar a legislação, mediante 

regulamentação sistemática, adquirindo assim tipicidade legal. 

 

4. Em que pese essa possibilidade de inovação, há uma tendência do operador do 

direito a buscar fórmulas conhecidas, já tipificadas legalmente, para interpretar e qualificar os 

contratos, sejam ele atípicos ou de tipo social. Deve-se para tanto realizar  a análise dos tipos 

próximos para verificação de adequação do negócio objeto de estudo com os mesmos, 

considerando sua causa, sua unicidade, para somente enfim considera-lo, de tipo legal ou 

extralegal ou atípico.  

 

5. Para a qualificação, a utilização do pensamento subsuntivo implica na operação 

lógica do silogismo buscando a adequação do caso ao conceito, com base nos elementos dos 

contratos, num juízo rígido de verdadeiro ou falso. Já a utilização do método tipológico é 

mais flexível, permite com base na análise dos índices do tipo, a graduação de do juízo de 

conformidade à determinado tipo, permitindo que acréscimos ou retiradas de prestações, não 

necessariamente provoquem a recondução do caso observado à outra espécie contratual. 

 

6. “Contratos mistos” são aqueles formados pela união de prestações que seriam 

características de mais de um tipo. Todavia, tal construção dá origem a um contrato novo, que 
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deve ser considerado em sua unicidade e portanto, necessariamente atípico, vez que implica 

no estabelecimento de um regime jurídico próprio, razão pela qual se considera imprópria esta 

designação. Este contratos novos, quando reiteradamente praticados, transmudam-se nos tipos 

sociais.  

 

7. Pode se utilizar mais de um contrato para a obtenção de uma operação 

econômica  única, de maneira que estes mantenham sua estruturas, mas estejam conectados 

pela vontade das partes, devendo portanto, coexistirem. Os contratos são conexos tem um 

vínculo econômico e funcional capaz de gerar consequências jurídicas particulares diferentes 

de cada um dos contratos que o compõe, mediante uma dependência de ordem subjetiva e 

objetiva. As redes contratuais deles se diferem, pois além destes liames ainda apresentam uma 

causa sistemática objetiva e concreta, sendo que também propagam efeitos jurídicos diversos. 

 

8. Para diferenciar um contrato misto de um contrato conexo, há que se 

estabelecer se há unidade ou pluralidade contratual.  

 

9. A análise da causa final, no sentido de objetivo, isto é atribuição econômica 

pretendida pelas partes é recurso importante para a atividade de qualificação contratual, 

devendo ser considerada em termos categoriais e para o negócio jurídico concreto.  

 

10. Para a qualificação contratual, os métodos subsuntivos e tipológicos não se 

excluem, podendo serem utilizados concomitantemente e sempre considerando a causa-

função no sentido categorial, isto é mais genérico, e, também a concreta no contrato em si que 

é observado. 

 

11. A atividade de administração de imóveis é de natureza complexa e 

compreende uma série de ações relacionadas ao patrimônio imobiliário  e ou sua locação no 

sentido de dar e fazer.  

 

12. Mediante a análise de cada uma das prestações mais comuns à atividade de 

administração imobiliária, e sua análise jurisprudencial, concluiu-se que os tipos legais que 

lhe são próximos referem-se aos contratos de mandato, prestação de serviços e corretagem, 

que todavia são insuficientes para absorvê-la.  
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13.  O contrato de administração tem natureza complexa pois nele somam-se 

diversas prestações de dar e fazer que seriam características de outros tipos, mas são reunidos 

de maneira a apresentar uma unicidade, tem uma causa contratual categorial própria, diferente 

daquele relacionada aos elementos que lhe compõe. 

 

14. Os contratos de corretagem e administração de imóveis mantém, suas 

estruturas próprias e portanto verifica-se a pluralidade contratual, sendo que podem ou não 

serem conexos a depender da vontade das partes no caso concreto. Já, as demais prestações 

típicas ou atípicas atinente à administração de imóveis fundem-se num único contrato, 

chamado como “contrato de administração de imóveis”. 

 

15. O contrato de administração poderia impropriamente ser chamado de “misto”, 

mas já é conhecido sócio-jurisprudencialmente enquanto modelo, do qual derivam vínculos e 

efeitos jurídicos,  sendo portanto elevado à categoria de tipo social próprio.  

 

16. Não há vínculo entre a administração e a locação sobre qual esta atua, em 

termos contratuais ou de união de contratos, tão somente uma influência indireta em razão da 

própria gestão. 

 

17. O regime jurídico do contrato de administração de imóveis em princípio é 

estabelecido pelo seu tipo social, do qual derivam normas vinculativas, do regime geral dos 

contratos e da vontade das partes. Quando estes se apresentarem como insuficientes é que, via 

analogia, considerando-se sua causa categorial e concreta serem aplicados as normas dos tipos 

legais e extralegais próximos às suas prestações, para sua complementação.  

 

18. Quando o contrato de administração é firmado em coligação com o contrato 

de corretagem, este também implicará em acréscimos ao regime jurídico à ser aplicado, em 

relação à normas que lhe são próprias, inclusive àquelas decorrentes da regulamentação da 

profissão do corretor de imóveis.                 

 

19. A lei do inquilinato apenas influencia o contrato de administração 

indiretamente, vez que o objeto deste determina que o administrador que é uma especialista 

aja de acordo com a mesma, devendo este ser seu padrão de conduta, sob pena de contrariar 

não só deveres laterais, mas também as obrigações principais dele decorrentes.  
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20. O Código de defesa do consumidor é aplicável às relações decorrentes da 

administração de imóveis, bem como à corretagem, conexas ou não, visto que ambas podem 

ser consideradas serviços, desde que os contratantes se adequem aos conceitos de fornecedor 

e de consumidor.  A lei consumerista todavia, não é aplicável  à relação locatícia que é 

autônoma em relação aos demais contratos, ainda que seja intermediada por uma 

administradora de imóveis.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS   

 

ALKESSUANI, Moira Regina de Toledo. (2015). A real proteção do inquilino. Disponível 

em <http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/artigo-a-real-protecao-do-

inquilino>. Acesso em 19/12/2017. 

 

AMARAL, Francisco. Direito Civil. Introdução. 7. ed. revista, modificada e ampliada. São 

Paulo: Renovar, 2008.  

 

AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009.  

 

______. Teoria Geral dos Contratos Típicos e Atípicos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de Azevedo. Negócio Jurídico e Declaração Negocial. 

(Noções Gerais e Formação da Declaração Negocial). Tese de concurso para cátedra de 

Direito Civil, Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP, 1986. 

 

______. Negócio Jurídico. Existência. Validade e Eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  

 

BETTI, Emilio. Teoria Generale del Negozio Giuridico. Collana: Universita Di Camerino; 

Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.  

 

BRASIL. Código civil. Brasília, 2002.  

 

CARNEIRO, Waldir de Arruda Miranda. Anotações à Lei do Inquilinato. São Paulo: Revista 

dos Tribunais,  2000.  

 

CARVALHO, Luis Fernando de Lima.  In AMORIM, José Roberto Neves; ELIAS FILHO, 

Rubens Carmo (coords).  Estudos  Avançados de Direito Imobiliário. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2014.   

 

CASTRO FILHO, Sebastião de Oliveira. Da corretagem ou mediação. Disponível em 

<http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional//index.php/coletanea/article/view/1544/1470>. 

Acesso em 28/12/2017.  

  

COLTRO, Antonio Carlos Mathias. Contrato de Corretagem Imobiliária. São Paulo: Atlas, 

2013.  

 

CRECI-SP. Disponível em 

<https://www.crecisp.gov.br/corretor/tabelareferencialdehonorarios>. Acesso em 19/12/2017.  

 

DE NOVA, Giorgio. Il tipo Contratuale. Padova: CEDAN, 1974.  

 

DE PLÁCIDO E SILVA. Tratado do mandato e prática das procurações. 3. ed. 1 vol. 

Forense Tir. Curitiba: Guaíra Ltda, 1959.  

https://www.crecisp.gov.br/corretor/tabelareferencialdehonorarios


151 

 

 

 

DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. V. I. 

 

______. Dicionário Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. V. 2. 

   

______. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 5 vol. 

 

______. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. V. 3.  

  

ENEI, José Virgílio Lopes. Contratos Coligados. Revista de Direito Mercantil Industrial, 

Econômico Financeiro nº 132, Malheiros, ano XLII (Nova Série), out–dez/2003.  

 

GODOY, Claudio Luiz Bueno de. In PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. São 

Paulo: Manole, 2017.  

 

______. Código Civil e Código de defesa do Consumidor: convergência de princípios e 

distinção de sua modulação. Um paralelo entre os deveres que criam. In ______. O direito das 

obrigações na contemporaneidade. Estudos em homenagem ao Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.  

 

GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000.  

  

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro - Contratos e Atos Unilaterais. São 

Paulo: Saraiva, 2004.  

 

GOOGLE. Disponível em 

<https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de

+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chro

me.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8> . Acesso em 30/11/2017. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Disponível em < 

https://www.poder360.com.br/wp-

content/uploads/2017/11/a7d023687b221aafb0364f56cad94367.pdf>. Acesso em 30/11/2017.    

LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Traduzido por José Lamego. 3. ed.  

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.  

 

LEONARDO, Rodrigo Xavier. A teoria das redes contratuais e a função social dos contratos: 

reflexões a partir de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. Revista dos 

Tribunais, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, v. 832, ano 94, p. 104, 2005. 

 

______. Redes Contratuais no mercado habitacional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 

2003.  

 

LIMONGI FRANÇA, Rubens. Contrato. In ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO. São 

Paulo: Saraiva, 1977. V. 19. 

 

MARIN, Luis Fernando. Reflexões sobre os contratos de administração de imóveis.  In 

AMORIN, José Roberto Neves; ELIAS FILHO, Rubens Carmo. Estudos Avançados de 

Direito Imobiliário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

 

https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=%22contrato+de+administra%C3%A7%C3%A3o+de+im%C3%B3veis%22&rlz=1C1BLWB_enBR587BR592&oq=%22contrato+de+&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j0l3.3599j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


152 

 

MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  

 

______. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010.  

 

MARQUES, Claudia Lima.  Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 6. ed. São 

Paulo: RT, 2011. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil. 

Direito das obrigações. 39. ed. 1ª parte. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; DA SILVA, Regina 

Beatriz. Curso de Direito Civil. Contratos – 2ª parte. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. V. 5.  

 

O GLOBO. Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/na-crise-aluguel-mais-

barato-17413040>. Acesso em 19/12/2017.  

 

PENTEADO, Luciano de Camargo. Causa Concreta, Qualificação Contratual, Modelo 

Jurídico e Regime Normativo: Notas sobre uma relação de homologia a partir de julgados 

brasileiros. Revista de Direito Privado, vol. 20, p. 07, out/2004.  

 

______. Redes Contratuais e contratos Coligados. In ______. Direito contratual – temais 

atuais. São Paulo: Método, 2008.  

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Contratos. 22. ed. rev. e atual. por Caitlin Mulholland. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. V. 3.  

 

______. Instituições de Direito Civil.  23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. V. I.    

 

PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Parte Especial. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1972. T. 38. 

 

ROPPO, Enzo. O Contrato.Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: 

Livraria Aledina,  1988.  

 

ROSENVALD, Nelson. In PELUSO, Cezar (coord.) Código Civil Comentado. 11. ed. São 

Paulo: Manole, 2017.  

 

SACCO, Rodolfo; DE NOVA, Giorgio. Il Contratto, in Trattato di diritto civile. Rodolfo 

Sacco (coord.) Torino: UTET, 2004. 2 tomos.  

  

SECOVI. P- dezembesquisa mensal de valores de locação residencial Cidade de São Paulo – 

dezembro de 2016.  Disponível em <http://www.secovi.com.br/pesquisas-e-indices/pesquisa-

de-locacao/pesquisa-mensal-de-valores-de-locacao-residencial-cidade-de-sao-paulo-

dezembro-de-2016/6>  Acesso em 19/12/2017.   

 

SOUZA, Silvio Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017. 

 

TEPEDINO, Gustavo. Questões controvertidas sobre o contrato de corretagem. In ______. 

https://oglobo.globo.com/economia/na-crise-aluguel-mais-barato-17413040
https://oglobo.globo.com/economia/na-crise-aluguel-mais-barato-17413040


153 

 

 

Temas de direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 

 

______. Questões Controvertidas sobre o Contrato de Corretagem. In ______. Temas de 

Direito Civil. 3. ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2004.  

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Disponível em  

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=4CA27B718390672ECD4FA2

DE64297FD2.cjsg1>. Acesso em 30/11/2017.  

 

VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos atípicos. Coimbra: Livraria Almedina, 1995.  

 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. V. III. 

 

WALD, Arnoldo.  Curso de Direito Civil Brasileiro – Obrigações e Contratos. 13. ed. ver., 

amp. e atuali. pelo Prof. Semy Glanz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

 

 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=4CA27B718390672ECD4FA2DE64297FD2.cjsg1
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=4CA27B718390672ECD4FA2DE64297FD2.cjsg1

