
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LOCAÇÃO 
 
 
 
INQUILINO PESSOA FÍSICA 
 
RG e CPF (se casado, do casal) cópias 
Certidão de casamento 
Comprovante de rendimento superior a 03 (três) vezes o valor do aluguel líquido; 
Comprovante residência (Luz, Água ou Telefone); 
Declaração de Imposto de Renda completa; 
 
Certidão Negativa de protestos (Tabelionato) 
 
Ficha cadastral preenchida e assinada; 
 
OBS: A composição de renda familiar também é aceita, deverão apresentar ficha de 
cadastro e documentação comprovatória. 
 
 
 
INQUILINO PESSOA JURÍDICA 
 
Contrato social e todas as alterações contratuais da empresa; 
Cartão do CNPJ; 
Ficha de inscrição Estadual ou Municipal; 
Última declaração de imposto de renda da empresa; 
Comprovantes de propriedades da empresa (se possuir); 
Comprovante de endereço da empresa; 
Ficha cadastral detalhada com referência da empresa; 
RG e CPF, cópias dos titulares da empresa que tenham poderes para agir por conta 
dos demais (preencher ficha cadastral dos sócios); 
 
Ficha cadastral preenchida e assinada; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADES DE GARANTIA 
 
Deverá ser apresentado 02 fiadores em caso de locações comerciais independente 
do valor, e residenciais acima de R$ 1.000,00, cada um com 01 imóvel no nome que 
não esteja financiado, livre de qualquer dívida, penhora e não pode estar em área 
maior.em locações residenciais até R$ 1.000,00 apresentação de 01 fiador. Na 
locação com fiador todos os interessados deverão comprovar renda superior a 03 
(três) vezes o valor do aluguel, caso não comprovem será analisada a situação. 
 
 Ficha Cadastral (devidamente preenchida e assinada) 
 
 Cópias CPF e RG (do casal, se for o caso) 
 
 Comprovante de renda 
 
 Comprovante de Residência 
 
 Certidão Negativa de protestos (Pessoa Física) 
 
 Certidão de Casamento ou união estável 
 
 Matrícula atualizada do imóvel (quitada e sem ônus) 
 
 
No caso de Seguro-fiança Locatícia, não haverá apresentação de um fiador. 
(Comprometimento de renda): O inquilino não poderá comprometer no caso de 
Locação 
 
Garantia de Aluguel é uma excelente opção para você alugar o imóvel residencial 
ou comercial que deseja. Com este Título de Capitalização, que funciona como uma 
caução, você não precisa de fiador. O valor do título é de 10 (dez) vezes o valor do 
aluguel. 
 


