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Noções sobre contratos de locação

A locação de imóveis é um problema frequente para os
estudantes não só na busca pelo imóvel mas também no
contrato de locação. Alguns termos são indispensáveis em
um contrato e atentar para eles é uma forma de evitar
problemas futuros.

❖ O valor do aluguel e a previsão dos reajustes e revisões
tem que estar dispostos no contrato de forma clara, e
caso haja a inclusão da cobrança do IPTU e condomínio
isto também deverá constar no contrato. Atente para a
data e o local do pagamento do aluguel: negocie estes
termos com o locador da melhor forma para que não
haja atraso no pagamento e sempre guarde os
comprovantes. Caso você dependa de auxílio PAPE ou
outras bolsas, lembre-se de fixar a data de pagamento
para depois do dia 10, pois o depósito das bolsas pode
ser feito até o 7º dia útil de cada mês. Também deve
ser estabelecida a validade do contrato e os valores de
multa de rompimento. Quando o inquilino sai pouco
tempo antes do fim do contrato, a multa pode ser
diminuída, segundo a lei do Inquilinato. O locador não
pode tomar o imóvel antes do prazo estabelecido em
contrato a não ser que haja infração legal ou contratual
por parte do inquilino.

❖ As garantias que podem ser colocadas em um contrato
são caução, fiador, seguro fiança ou adiantamento do
aluguel, nunca mais que uma garantia em um mesmo
contrato. Por fim, deve estar estabelecido no contrato
os termos para reparos do imóvel, ressarcimento
quanto a gastos do inquilino em reformas e consertos,
bem como a necessidade de pintura na entrega do
imóvel. Estes termos deve estar bem claros e o
inquilino deve acompanhar a vistoria do imóvel antes e
depois da locação, registrar com fotos e reportar de
forma documental, como, por exemplo, e-mail.

Estudantes com vulnerabilidade socioeconômica que, próximo ao 
início das aulas, ainda não tenham encontrado moradia, podem 

procurar o NAE para encaminhamento ao projeto 
República Amiga.

Cartilha

Uma das grandes demandas dos 
ingressantes e demais estudantes é 
a moradia. Esta cartilha vem para 

dar algumas dicas sobre ferramentas 
de busca por imóveis e vagas, 

bairros de fácil acesso à Unifesp, e 
também noções básicas sobre 

contratos de locação.
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Moradia
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Ferramentas de Busca por Moradia
Várias plataformas podem ajudar na busca por moradia,
sejam elas repúblicas, pensões ou casas e apartamentos
para alugar e dividir o aluguel

❖ Grupos no Facebook podem ser facilmente
encontrados e são bem úteis para encontrar e
anunciar vagas em república:

❖ O EasyQuarto é uma plataforma online onde é possível
ver tanto o perfil da vaga quanto do anunciante:

❖ O ZAP Imóveis é uma plataforma onde são anunciados
imóveis para locação, com informação de localização,
preço e fotos. Pode ser acessada tanto pelo navegador
quanto pelo app:


