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DOCUMENTAÇÃO PARA LOCAÇÃO RESIDENCIAL 

 

1) LOCATÁRIOS: 
 

a) ( ) Efetuar o preenchimento da ficha cadastral (assinar); 
b) ( ) Cópias de RG e CPF (do casal); 
c) ( ) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 
d) ( ) Comprovante de residência (água ou luz); 
e) ( ) Comprovante de renda superior a 3 vezes o valor do aluguel (Declaração IR); 

f) ( ) Certidão de Protestos em nome do casal (pedida no Cartório de Títulos e 
Documentos); 

g) ( ) Certidão Judicial  Cível  Negativa em nome do casal (requer no FÓRUM da 
cidade de origem). 

 

2) FIADORES: (dois fiadores) 
 

a) ( ) Efetuar o preenchimento da ficha cadastral (assinar); 
b) ( ) Cópias de RG e CPF (do casal); 
c) ( ) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 
d) ( ) Comprovante de residência (água ou luz); 
e) ( ) Comprovante de renda superior a 4 vezes o valor do aluguel (Declaração IR); 
f) ( ) Comprovante do de estado civil (cópia atualizada); 
g) ( ) Certidão de Protestos (pedida no Cartório de Títulos e Documentos) - se 

casado, duas; 
h) ( ) Certidão Judicial  Cível  Negativa (requer no FÓRUM da cidade de origem) – 

se casado, duas; 
i) ( ) Certidão (matrículas) de dois bens imóveis (livres e desembaraçados). 

 
 
 
 

 

O imóvel será novamente ofertado para locação nos casos de: 

 Exceder o prazo de 48 horas para a entrega da relação dos documentos 

necessários para locação; 

 Exceder o prazo de 24 horas para a entrega do contrato de locação e laudo de 

vistoria, que devem ser assinados e entregues na Imobiliária. 

 
Observação: o contrato de locação e o laudo de vistoria devem ser devidamente 

assinados com FIRMA VERDADEIRO (autenticidade) em cartório. 
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