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RESUMO 

 

A concepção dos direitos mínimos da pessoa sofreu várias alterações no 

decorrer da evolução da sociedade. Em razão do deslocamento do paradigma da 

propriedade para a pessoa humana enquanto cerne do ordenamento jurídico pátrio, 

a relação jurídica passou a ter por alicerce o ser ao invés do ter, redundando-se 

assim na forçosa proteção às garantias mínimas à pessoa humana. Nessa linha de 

raciocínio, apesar de a função social da propriedade e o direito à moradia serem o 

decorrências do princípio da Dignidade da Pessoa e portanto ostentarem caráter 

constitucional, são ignorados quando o locador rescinde o contrato de locação 

residencial com fulcro unicamente no art. 47, inciso V, da Lei n° 8.245/90 (Lei do 

Inquilinato). 
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ABSTRACT 

 

The concept of the minimum rights of the person suffered some alterations in 

elapsing of the society evolution. Due to the displacement of the property paradigm 

for the person human being while basis of the native legal system, the legal 

relationship started to have for basis the being on the contrary of having, resulting 

thus in the forcible protection to the minimum guarantees to the person human being. 

In this line of reasoning, although the social function of the property and the right to 

the housing to be the results of the human dignity principle and therefore exhibiting 

constitutional status, these are ignored when the landlord rescinds the contract of 

residential location with fulcrum only in art. 47, interpolated proposition V, of Law n º 

8,245/90 (Lease law). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A finalidade precípua da norma jurídica é regular a conduta do indivíduo, de 

forma a se obter uma harmonia entre os direitos subjetivos dos membros da 

sociedade: através do reconhecimento de direitos e imposição de obrigações, 

atinge-se um ponto de equilíbrio entre a liberdade individual e o interesse social e 

bem assim a consonância com a evolução da coletividade.  

Ainda, é cediço que a norma jurídica somente será útil ao seu mister 

enquanto vigorarem os valores sociais em razão dos quais fora criada: mudam-se 

estes, e ou a norma jurídica adapta-se aos novos ou restará ultrapassada - no que 

usualmente se costuma chamar “letra morta”. Nesse contexto, em face da 

positivação constitucional dos direitos fundamentais nova axiologia é adotada no 

Direito Privado: os paradigmas do contrato, da família e da propriedade, então 



alicerces privatísticos, cedem lugar à dignidade humana a ponto de eles mesmos 

(contrato-família-propriedade) sofrerem nova contextualização e novo significado. As 

relações privadas deixam de ser herméticas e pecuniaristas e passam a ser 

influenciadas pelo viés social, surgindo aí uma interpenetração de fatores e valores: 

da mesma forma que a sociedade deverá respeitar a autonomia privada dos 

particulares, a relação jurídica privada deverá obedecer aos ditames da função e 

justiça sociais e congêneres. 

A ideia de sistema jurídico privado é revista: a principiologia constitucional, 

apoiada em valores como a igualdade, solidariedade, liberdade e outros, vincula não 

só o Estado como também o cidadão, rompendo-se assim com a restrita ideia 

patrimonialística de relação de jurídica privada. Essa profunda alteração nos e dos 

valores cria uma axiologia normatizada, perfectibilizada no princípio da Dignidade 

Humana: o ser humano passa a ser o referencial da relação jurídica e o sujeito de 

proteção do Direito, relegando-se assim o patrimônio a segundo plano. 

Essa estrutura principiológica e axiológica trazida pela CF/88 faz com que 

regras, princípios e valores sejam obrigatoriamente obedecidos pela norma jurídica, 

sob pena de desvirtuamento do propósito do sistema jurídico e assim sua inexorável 

nulidade. Consequentemente, o princípio da Dignidade Humana e seus decorrentes 

direitos fundamentais – dentre eles, o da moradia (CF, art. 6º) – transformam-se em 

regras imperativas. 

Vê-se assim, que o cerne do ordenamento jurídico passa a ser a tutela e 

proteção dos direitos e integridade psíquica, física e moral do ser humano. Ou seja: 

institui-se o princípio da dignidade humana enquanto fundamento básico e 

orientador do sistema jurídico de proteção à personalidade, e por decorrência os 

direitos fundamentais como norteadores da relação jurídica entre particulares. 

Surge então o novo paradigma antropocêntrico do ordenamento jurídico: cria-

se um novo contexto em que o Código deixa de ser o sustentáculo do ordenamento 

jurídico e dá lugar à Constituição Federal nesse mister. Por consequência, deixa-se 

de tratar a personalidade e seus direitos única e primordialmente à luz do prisma 

patrimonial – isto é, restritamente à reparação do dano sofrido em razão de ofensa 

aos direitos da personalidade -, para se enfocar a personalidade em si enquanto 

objeto de tutela. 

 Contudo, casos há em que a legislação infraconstitucional desrespeita a 

imperatividade constitucional, tal qual se dá na locação residencial, em que uma das 



hipóteses de rescisão permite ao locador reaver o imóvel tão-somente pelo 

desinteresse em continuar com um contrato que vige há pelo menos cinco anos (Lei 

n° 8.245/90, art. 47, inciso V). Nesse mister, o presente estudo presta-se a 

apresentar considerações acerca da inconstitucionalidade do mencionado 

dispositivo legal, quando se tem por objeto a locação residencial. 

 

 

2. DO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA 

 

Em seu preâmbulo, a Declaração Universal de Direitos Humanos vaticina: 

"todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos". Sobre tal 

assertiva, Canotilho (1998, p. 380) entende que “o processo de fundamentalização, 

constitucionalização e positivação dos direitos fundamentais colocou o indivíduo, a 

pessoa, o homem, como centro da titularidade de direitos”, em face do que, quanto 

ao ser humano, ao mesmo tempo em que precisa possuir uma individualidade 

necessária ao convívio social, também deve ter limites de forma a se respeitar a 

individualidade alheia. 

Não sem motivo, a Constituição Federal reconhece o princípio da Dignidade 

Humana enquanto alicerce axiológico de todos os direitos humanos, fundamentais e 

pessoais, na medida em que elenca tal princípio no inciso III de seu art. 1º, o qual 

disciplina os fundamentos da República Federativa do Brasil enquanto Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, Kant (2004, p. 65) bem elucida ao afirmar 

que 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra 
como equivalente; mas quando uma coisa está cima de todo o 
preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade. 

 

 

Isso resulta ao indivíduo todo um complexo de direitos essenciais à vida em 

sociedade, aos quais se deu o nome de “direitos fundamentais”, entendidos como 

aqueles pertencentes ao indivíduo em face do Estado e em face de outros indivíduos 

e sem os quais o homem não consegue relacionar-se social e juridicamente com 

seus semelhantes, descaracterizando-se enquanto pessoa nesta última hipótese. 



É dizer: uma vez considerada o fundamento primordial e o último arcabouço 

da guarida dos direitos fundamentais, a dignidade humana faz-se necessariamente 

presente em todas as relações pessoais, direta ou indiretamente, de forma a se 

garantir ao ser humano um mínimo de condições de vivência, convivência e 

sobrevivência em meio aos seus semelhantes e junto à sociedade em si 

considerada. 

De acordo com Amaral, o princípio da dignidade humana é um valor jurídico 

constitucionalmente positivado e, portanto, um marco jurídico no núcleo de proteção 

do sistema brasileiro dos direitos da personalidade: representa uma referência 

unificadora de todo o sistema de tutela da personalidade no ordenamento jurídico 

brasileiro. E bem conclui, asseverando que “o princípio da dignidade humana traduz 

o reconhecimento do valor da pessoa humana dotada dos direitos invioláveis que 

lhes são inerentes” (2000, p. 249). 

A esse mister, Szaniawski bem obtempera que o princípio da dignidade da 

pessoa humana contém um imperativo ordenatório a ser observado tanto pelos 

demais membros da sociedade quanto ao Estado, de forma a que todos respeitem 

as condições mínimas essenciais de vida digna do ser humano. Tais condições, 

entre outras, consubstanciariam-se em alimentação, moradia, educação, trabalho, 

honra, respeito, informação, proteção à vida privada e liberdade (Szaniawski, 2005, 

p. 140). 

 

 

3. DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DO CONTRATO 

 

Em face do princípio axiológico da Dignidade Humana, dois outros princípios 

decorrentes devem ser ressaltados: os da função social do contrato e da 

propriedade. 

Quanto ao primeiro, consubstancia-se em valioso instrumento de socialização 

das relações negociais particulares, na medida em que relativiza a livre 

manifestação da vontade e a condiciona a um equilíbrio entre as partes de modo a 

se tornar o contrato fonte impulsionadora e protetora dos direitos fundamentais dos 

contratantes. Nesse sentido, bem agiu o legislador ao normatizar tal princípio no art. 

421 do Código Civil, segundo o qual, “a liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato”. 



É dizer: a função social do contrato não tem por finalidade cercear a liberdade 

dos contratantes, mas sim orientá-la e a direcionar de forma a que o contrato 

concretize-se e produza efeitos em benefício da coletividade, desenvolvendo 

socialmente os contratantes e por consequência a sociedade, conjugando-se assim 

interesse patrimonial e social. 

Bem assim, a função social da propriedade redunda numa utilização dos bens 

por seu titular de forma a igualmente resultar num benefício direto ou indireto à 

sociedade, afastando-se assim todo e qualquer exclusivo benefício patrimonial em 

detrimento da ordem e harmonia social. Nesse sentido, salutar é a lição de Zavascki 

(2002, p. 844): 

 

Por função social da propriedade há de se entender o princípio que 
diz respeito à utilização dos bens, e não à sua titularidade jurídica, a 
significar que sua força normativa ocorre independentemente da 
específica consideração de quem detenha o título jurídico de 
proprietário. Os bens, no seu sentido mais amplo, as propriedades, 
genericamente consideradas, é que estão submetidas a uma 
destinação social, e não o direito de propriedade em si mesmo. Bens, 
propriedades são fenômenos da realidade. Direito – e, portanto, 
direito da propriedade – é fenômeno do mundo dos pensamentos. 
Utilizar bens, ou não utilizá-los, dar-lhes ou não uma destinação que 
atenda aos interesses sociais, representa atuar no plano real, e não 
no campo puramente jurídico. A função social da propriedade (que 
seria melhor entendida no plural, ‘função social das propriedades’), 
realiza-se ou não, mediante atos concretos, de parte de quem 
efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja, do 
possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular 
do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título 
jurídico a justificar sua posse. 
 

 

Em complemento a tal assertiva, Martins-Costa (2002, p. 148) assim 

obtempera: 

 

(...) a atribuição de função social aos bens enseja, em nossa mente 
antropocêntrica, centrada e concentrada na idéia de ‘direito 
subjetivo’, um verdadeiro giro epistemológico, para que passemos a 
considerar o tema a partir do bem, da res, e de suas efetivas 
utilidades; em outras palavras, a função social exige a compreensão 
da propriedade privada já não como o verdadeiro monólito passível 
de dedução nos códigos oitocentistas, mas como uma pluralidade 
complexa de situações jurídicas reais, que englobam, 
concomitantemente, um complexo de situações jurídicas subjetivas 
sobre as quais incidem, escalonadamente, graus de publicismo e de 
privatismo, consoante o bem objeto de concreta situação jurídica. 



 

 

Vê-se, então, que a função social da propriedade fora erigida à categoria de 

princípio constitucional, produzindo reflexos no Código Civil em seu art. 1228 § 1º, 

onde neste dispositivo se lê que “o direito de propriedade deve ser exercido em 

consonância com as suas finalidades econômicas e sociais” (grifo nosso). 

Desaparece por completo, portanto, o irrestrito e absolutista poder do proprietário 

sobre o bem, onde até então se podia usar, gozar, dispor e reaver sem se preocupar 

com os reflexos de tais atos à sociedade. 

Acerca de tal mister, Martins-Costa (2002, p. 152-154) bem alude à 

profundidade de tal dispositivo: 

 

(...) a idéia de propriedade é uma idéia plural, e regendo-a mediante 
a cláusula geral do § 1º do art. 1.228, que põe em relevância 
justamente a utilidade dos bens – isto é, as finalidades econômicas e 
sociais dos bens objeto do direito de propriedade -, o novo Texto Civil 
trata escalonadamente do exercício desse direito, conforme a 
intensidade dos graus de publicismo e de privatismo incidentes em 
cada situação concreta. (...) o novo Código impõe o dever de usar o 
direito de propriedade em conformidade com as finalidades 
econômicas e sociais (...). Há, pois, na norma, um claro 
direcionamento promocional. 
 

 

Em síntese: o proprietário deve exercer seu direito de propriedade de forma a 

que não prejudique a sociedade, mas ao contrário impulsione seu desenvolvimento 

e progresso, e bem assim respeite a dignidade humana de outros indivíduos 

atingidos pela propriedade – in casu, o locatário no contrato de locação. 

 

Nesse sentido, Farias (2006, p. 557-558) bem vaticina: 

 

Ao estudarmos o direito de propriedade percebemos com bastante 
clareza que, em razão do princípio da solidariedade, a relação 
jurídica de propriedade impõe ao seu titular deveres individuais e 
difusos perante a coletividade, no sentido de que o seu agir seja 
voltado não só a satisfação de sua autonomia privada como também 
a um positivo conjunto de condutas funcionalizadas, capazes de 
balancear os interesses individual e social em uma dimensão de 
ponderação de interesses, eis que tanto a propriedade como sua 
função social são direitos fundamentais. Nas palavras de Komrad 
Hesse, a releitura constitucionalizada do Código Civil requer que não 



mais se observe a positivação de um regime de exclusão social, mas 
sim de uma regulação social. De fato, no Estado Democrático de 
Direito, cujo objetivo é a radical efetivação de direitos fundamentais, 
o regime de titularidade alcança novo sentido e nuance. 

 

Completa Rangel (2007): 

 

Quando se dá a passagem do paradigma liberal para o social (ou 
intervencionista), alguns institutos do direito privado, sobretudo a 
propriedade e o contrato, sofrem uma mudança no que se refere à 
sua relação com o contexto social. A propriedade deixa de ser vista 
como um direito que serve exclusivamente os interesses do titular e 
passa a ser considerada vinculada a certo contexto sócio-econômico. 
A propriedade tem uma função que vai além da individual. Seu uso 
produz reflexos na sociedade. A titularidade do direito recebe 
proteção na medida em que o exercício do direito for útil à sociedade, 
não bastando atender aos interesses exclusivos do proprietário. 

 

 

Bem assim, o art. 421 do Código Civil é firme ao preconizar que "a liberdade 

de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato", 

claramente impondo às partes que a autonomia da vontade contratual só será 

validamente exercida se dentro de um contexto igualitário entre os contratantes, e 

em harmonia com o interesse coletivo e notadamente quando o interesse atingido é 

afeto à dignidade humana. É nesse sentido o enunciado n° 23, da I Jornada de 

Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal no período de 11 a 13 de setembro de 2002, sob a coordenação científica 

do ministro Ruy Rosado, do STJ:  

 

A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, 
não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou 
reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses 
metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa 
humana. 

 

 

Com efeito, o contrato previsto e regulado pelo direito deve ser justo, 

rejeitando-se a idéia de um contrato ao mesmo tempo injusto e eficaz (Bessone, 

1997, p. 164): não se pode prender-se à mera eficácia da lei se tal redundar em 

ofensa ao conjunto de atributos mínimos garantidores da vivência digna em 

sociedade. Daí a necessidade de, hodiernamente, o contrato representar não só um 



acordo de vontade entre as partes, mas também um gerador de benefícios à 

sociedade e um fator de proteção aos elementos dignificantes da pessoa humana. 

Citado por Rangel (2007) Lobo bem obtempera: 

 

O princípio da função social do contrato determina que os interesses 
individuais das partes do contrato sejam exercidos em conformidade 
com os interesses sociais, sempre que estes se apresentem. Em 
caso de conflito entre eles, os interesses sociais hão de prevalecer. 
Percebe-se, assim, que a função social do contrato deve apresentar 
um matiz ativo, consistente em comportamentos positivos 
(prestações de fazer) de modo a impor aos figurantes daquele 
negócio jurídico um dever de atuação solidária em benefício de 
outrem e não, tão-somente, um dever de não causar prejuízo a 
outrem.  

 

 

4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO V DO ART. 47 DA LEI DO 
INQUILINATO, QUANTO À LOCAÇÃO RESIDENCIAL 

 

Por ser um preceito constitucional e ainda um direito fundamental, ao direito à 

moradia aplica-se o princípio da máxima efetividade da norma constitucional: a toda 

relação em que se tenha por enfoque moradia, esta deve ser priorizada em relação 

às demais questões contratuais. A esse mister, Canotilho (1999, p. 1.085) afirma 

que o sistema constitucional: 

 

[...] é um sistema aberto de regras e princípios. Esse ponto de 
partida carece de “descodificação”: (1) é um sistema jurídico porque 
é um sistema dinâmico de normas; (2) é um sistema aberto porque 
tem uma estrutura dialógica (Caliess), traduzida disponibilidade e 
“capacidade de aprendizagem” das normas constitucionais para 
captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções 
cambiantes da “verdade” e da “justiça” [...].  

 

 

Continua o renomado autor, ao comentar sobre o princípio da máxima 

efetividade da norma constitucional: 

 

Este princípio, também designado por princípio da eficiência ou 
princípio da interpretação efetiva, pode ser formulado da seguinte 
maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido 
que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a 
todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem 
esteja ligada à tese da atualidade das normas programáticas 
(Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos 



fundamentais (no caso de dúvidas deve  preferir-se a interpretação 
que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais). (Canotilho, 
1999, p. 1.149) 

 

 

Nessa linha de raciocínio, quando o art. 5º, inciso XXIII da Magna Carta, 

assevera que “a propriedade atenderá a sua função social”, tem-se que sua ratio 

essendi é a obrigação do modo mais amplo e eficaz possível ao proprietário em 

beneficiar ou pelo menos não prejudicar à sociedade no exercício dos atributos da 

propriedade. Por isso, aplica-se em tal hipótese o já mencionado princípio da 

máxima efetividade da norma constitucional, de forma a se buscar a maior amplitude 

de alcance normativo – in casu, a máxima proteção a todo aquele que se enquadre 

na figura do locatário residencial.  

Freire Soares (2008, p. 746) bem alude a respeito: 

 

Sob os influxos do pensamento filosófico, a hermenêutica jurídica, 
gradativamente, foi se consolidando como um saber destinado a 
problematizar os pressupostos, a natureza, a metodologia e a 
finalidade da interpretação do direito, de molde a propiciar a melhor 
aplicação dos modelos normativos às situações concretas. Do 
mesmo modo, salientou-se a necessidade de respaldar a 
interpretação jurídica em bases principiológicas, de modo a 
exteriorizar significados hermenêuticos mais compatíveis com os 
valores fundantes da experiência jurídica. 

 

 

Não é demais lembrar que a norma jurídica deve amparar o interesse 

individual na medida em que esse coadunar com o interesse social: o indivíduo não 

pode ter seu interesse particular satisfeito se isso representar um prejuízo à ordem 

social; o próprio indivíduo prejudica-se se prioriza seu interesse, posto pertencer à 

sociedade. É por isso que a tutela jurídica do direito à moradia dá-se visando ao 

cidadão mas em consonância com a coletividade. 

Nesse sentido é o entendimento de Melgaré (2004, p. 235): 

 

A nossa condição de pessoa ocorre pela justaposição do nosso ser 
pessoal em comunicação com a nossa dimensão social. Em uma 
relação dialética, a pessoa forma-se alimentada por essas duas 
dimensões. É como se a pessoa humana fosse constituída por uma 
fina rede entretecida por duas linhas: a linha singular do próprio ser 
(o eu pessoal) e a linha da socialidade (o eu social). Se há o 
enfraquecimento de uma dessas linhas, ou se uma delas se torna 



mais forte que a outra, a rede se desfaz, decompondo 
substancialmente a pessoa humana. Há de haver uma simbiose 
entre o eu pessoal e o eu social, que, em proporções equilibradas, 
conjugam-se e forjam a essência da pessoa humana. 

 

 

Assim, por se tratar de princípio contido em garantia fundamental prevista na 

CF – ou seja, constitucionalmente positivado -, a proteção à propriedade em 

consonância com a função social da propriedade consubstanciam-se num sistema 

jurídico aberto, na medida em que, longe de se restringir ao contrato de locação, 

regula toda e qualquer relação locatícia onde o locatário necessite do imóvel para 

dele fazer sua moradia sem que haja uma ofensa à dignidade humana do locador. 

Não é demais lembrar que, sendo princípios constitucionais, o direito à moradia e a 

função social da propriedade são normas de ordem pública e interesse social, e 

portanto insuscetíveis de derrogação pela mera vontade dos particulares 

participantes da relação de consumo e nem mesmo por norma infraconstitucional 

que contrarie os mencionados princípios. 

Deve-se ressaltar que a CF é fonte direta e imediata do ordenamento jurídico: 

é a estrutura de toda e qualquer norma, em face do que é a Lei Maior, a Norma 

Suprema. Por consequência, uma vez que os direitos fundamentais foram 

constitucionalmente positivados e portanto gozam de supremacia hierárquica ante a 

legislação infraconstitucional – e aqui se frisa o direito à moradia (CF, art. 6°) -, 

devem obrigatoriamente ser respeitados e priorizados nas relações jurídicas. Nesse 

sentido, a sujeição dos particulares aos direitos fundamentais não é uma opção, mas 

um dever: uma vez recepcionados pela Constituição Federal, serão esses direitos 

fundamentais (normas constitucionais pétreas e básicas) que permitirão a 

interpretação do direito do novo milênio, que terá justamente (e necessariamente) 

base constitucional (Marques, 2000, p. 97). 

Nesse mister, ao autorizar a rescisão contratual pelo tão só fato de 

ultrapassar o período a cinco anos, o inciso V do art. 47 da Lei 8.245/91 (Lei do 

Inquilinato) feriu de morte o princípio da dignidade humana (art. 1º, III/CF) e seu 

corolário, o direito à moradia, estampado no art. 6º da Magna Carta. Principalmente, 

porque a retomada do imóvel estribada unicamente no lapso de tempo do contrato é 

desprovida de toda e qualquer justificativa sociológica: uma vez que a propriedade 

atenderá a sua função social (CF, art. 5°, XXIII), qual seria o viés social do exercício 



de reaver o imóvel pelo locador, baseado apenas no fato de que o contrato de 

locação residencial vige há mais de cinco anos? Ou, em outros termos, que 

benefício à sociedade ou que contrapartida social daria o locador enquanto 

proprietário, ao desalojar uma família tão-somente porque não mais quer continuar 

com o contrato de locação residencial? 

Essa modalidade de rescisão acaba por redundar-se numa espécie de 

denúncia vazia, resquício da antiga lei de locação (Lei nº 6.649/75) inspirada pelo 

patrimonialismo corrosivo do Direito Civil pré-constitucional, não tendo sido 

recepcionada pela atual Lei do Inquilinato e muito menos pelo art. 6º da CF. 

Isto posto, se a CF afirma em seu art. 6° ser um direito social a moradia, e se 

tal direito é uma projeção do princípio da dignidade humana, tal diretriz deve ser 

respeitada num contrato que verse justamente sobre moradia – in casu, o contrato 

de locação residencial firmado entre as partes. Bem assim, o exercício do direito de 

propriedade em reaver o imóvel por meio da respectiva ação de despejo não pode 

ser exercido de tal forma que desrespeite entre outros a três princípios 

constitucionais (dignidade humana, função social da propriedade e moradia). 

Em outras palavras: tocante à locação residencial a denúncia vazia é um 

resquício do liberalismo exacerbado do século passado, em que se protegia e se 

priorizava a qualquer custo o caráter patrimonial e pecuniário do contrato e da 

propriedade. Entretanto, à atualidade, tal hipótese revelou-se anacrônica e revogada 

tacitamente, na medida em que não fora recepcionada pelo art. 6º da CF e muito 

menos pela atual Lei do Inquilinato. 

Não se quer dizer aqui que o locador não pode rescindir o contrato de locação 

residencial, posto que se tal não fosse possível o contrato resultaria em verdadeira 

escravidão. Entretanto, podê-lo-á fazer apenas sob uma justificativa socialmente 

relevante, que não fira a dignidade humana do locatário residencial, sob pena de se 

reduzir o contrato como mera fonte de recursos pecuniários ao locador e não como 

um gerador de benefícios à sociedade – o que vulneraria frontalmente a função 

social do contrato e da propriedade e representaria um retrocesso ao liberalismo. 

Por consequência, à luz dos preceitos constitucionais a rescisão do contrato 

de locação residencial fundamentado unicamente no art. 47, V, da Lei do Inquilinato 

seria inconstitucional: se o imóvel é costumeiramente locado para fins residenciais e 

se o locatário paga regularmente o aluguel e respeita o caráter residencial da 

locação; se o locador não necessita do imóvel para uso próprio ou de outrem ou 



outro mister advindo de caso fortuito ou força maior, mas quer rescindir o contrato 

tão-somente porque não lhe há interesse na continuidade do referido contrato; então 

esta última declaração de vontade não pode surtir efeito por contrariar a própria 

ordem constitucional, bem como a cláusula geral de direitos preconizada pelo já 

mencionado art. 1.228 § 1° do Código Civil, segundo o qual, repita-se, “o direito de 

propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas 

e sociais”. 

Ou seja: não pode o locador querer satisfazer apenas o aspecto patrimonial 

próprio e do contrato como um todo: deve também satisfazer o viés social do 

contrato e da propriedade – o que não fará se se valer tão-somente do fato de que o 

contrato de locação residencial vige há mais de cinco anos, ignorando por completo 

que o imóvel está atendendo à função social ao prover a moradia à família que ali 

resida. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Ao ser constitucionalmente positivada, a dignidade humana impôs uma 

releitura dos princípios contratuais: o contrato deixou de ser um mero acordo de 

vontades com vistas à aquisição, resguardo, transferência, conservação, 

modificação ou extinção de direitos, e passou a ser o negócio jurídico em que seus 

participantes convergem as respectivas vontades não só para a satisfação de seus 

interesses mas também ao benefício à sociedade. 

Bem assim, o princípio da dignidade humana e suas decorrências 

constitucionais (direitos fundamentais) ocupam posição de destaque na hierarquia 

normativa: se lei infraconstitucional alguma pode contrariar a Constituição Federal, 

por consequência os princípios da função social da propriedade e do direito à 

moradia não podem ser desconsiderados pela Lei do Inquilinato quando esta 

permite ao locador rescindir o contrato de locação residencial pelo tão-só 

desinteresse se o acordo completar cinco anos (art. 47, V): conforme já dito alhures, 

nenhuma relevância ou justificativa social existiria para fundamentar tal hipótese. 

Resta claro, portanto, a ofensa a preceito constitucional, pois o claro prejuízo ao 

locatário ao se ver injustificadamente desalojado de sua moradia seria a cristalina 



contradição à função social da propriedade e do contrato, e bem assim ao direito à 

moradia. 

 

REFERÊNCIAS: 

 
AMARAL, Francisco. Direito Civil – introdução, 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. 
 
BESSONE, Darcy. Do contrato: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 3. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. 
 
Enunciados aprovados na Jornada de Direito Civil. Revista da Escola Paulista da 
Magistratura, São Paulo, ano 4, n. 1, p. 177-203, jan./jun. 2003. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
 
FREIRE SOARES, Ricardo Maurício. A dimensão principiológica do Código de 
Defesa do Consumidor. Revista Estudos, Goiânia, v. 35, n. 4, p. 717-751, jul./ago. 
2008. 
 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros 
escritos. Tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004. 
 
MARQUES, Cláudia Lima. Relações de Consumo na Pós-modernidade: em defesa 
de uma interpretação finalista dos artigos 2° e 29 do CDC. In: Revista da Faculdade 
de Direito de Campos, Ano I, n. 1, Jan/Jun – 2000. 
 
MARTINS-COSTA, Judith. Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
MELGARÉ, Plínio. A jus-humanização das relações privadas: para além da 
constitucionalização do direito privado. Revista da Ajuris, v. 31, n. 94, p. 227-250, 
jun. 2004. 
 
RANGEL, Maurício Crespo. Relatividade e função social dos contratos. Revista 
eletrônica da Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, RJ, v. 
3, n. 3, out. 2007. Dísponível em: <http://www.fdc.br/Arquivos/Revista/26/02.pdf>. 
Acesso em: 20 jan. 2011. 
 
SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela, 2. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
 
ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela da posse na Constituição e no projeto do novo 
Código Civil. In A reconstrução do Direito Privado, org. Judith Martins-Costa. São 
Paulo: RT, 2002. 


	ISSN 1127-8579
	Pubblicato dal 03/02/2011
	All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/31044-da-inconstitucionalidade-do-inciso-v-do-art-47-da-lei-do-inquilinato-na-loca-o-residencial
	Autore: Luiz Carlos Goiabeira Rosa
	Da inconstitucionalidade do inciso v do art. 47 da lei do inquilinato, na locação residencial

