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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL/COMERCIAL 

  

 

Se trabalhar registrado (Locatário e Fiador) 

1. RG e CPF (dos cônjuges ou de quem for compor renda); 

2. Certidão de estado civil – verificar em qual situação se encontra abaixo:  

 Se casado: Certidão de casamento;  

 Se solteiro: Certidão de nascimento;  

 Se divorciado: Certidão de casamento com averbação do divórcio;  

 Se viúvo: Certidão de casamento com averbação de óbito 

3. Comprovante de residência (luz, água, telefone) atualizado; 

4. Carteira Profissional (cópia da foto, dados, registro e se houver outras 

pertinentes); 

5. Três últimos comprovantes de recebimento de pagamento; 

6. Imposto de renda completo; 

7. Recibos dos últimos 6 aluguéis pagos (aplicável se já morar de aluguel) 

Aprovação da locação condicionada a comprovação do recebimento de 3 

vezes o valor do aluguel pretendido. 

 

O (S) FIADOR (ES), deverão apresentar além dos documentos 

relacionados acima Escritura de Imóvel situado do ABCDM com a 

Matricula e espelho do IPTU do ano corrente (última folha do carnê). Após 

a pré-aprovação a matrícula deverá ser atualizada e o custo por conta do 

LOCATÁRIO. Poderemos fazer a compra desde que o reembolso seja feito 

previamente no valor de R$60,00 através de boleto bancário.  
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Se for empresário (Locatário e Fiador) 

1. RG e CPF (dos cônjuges ou de quem for compor renda); 

2. Certidão de estado civil – verificar em qual situação se encontra abaixo:  

 Se casado: Certidão de casamento;  

 Se solteiro: Certidão de nascimento;  

 Se divorciado: Certidão de casamento com averbação do divórcio;  

 Se viúvo: Certidão de casamento com averbação de óbito 

3. Comprovante de residência (luz, água, telefone) atualizado; 

4. Imposto de renda completo; 

5. Recibos dos últimos 6 aluguéis pagos (aplicável se já morar de aluguel); 

6. Cópia do Contrato Social Consolidado; 

7. DECORE ou PRO LABORE, emitido pelo contador; 

8. Extrato bancário dos últimos 6 meses; 

Aprovação da locação condicionada a comprovação do recebimento de 3 

vezes o valor do aluguel pretendido. 

 

O (S) FIADOR (ES), deverão apresentar além dos documentos 

relacionados acima Escritura de Imóvel situado do ABCDM com a 

Matricula e espelho do IPTU do ano corrente (última folha do carnê). Após 

a pré-aprovação a matrícula deverá ser atualizada e o custo por conta do 

LOCATÁRIO. Poderemos fazer a compra desde que o reembolso seja feito 

previamente no valor de R$60,00 através de boleto bancário.  
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Se for Autônomo (Locatário e Fiador) 

9. RG e CPF (dos cônjuges ou de quem for compor renda); 

10. Certidão de estado civil – verificar em qual situação se encontra abaixo:  

 Se casado: Certidão de casamento;  

 Se solteiro: Certidão de nascimento;  

 Se divorciado: Certidão de casamento com averbação do divórcio;  

 Se viúvo: Certidão de casamento com averbação de óbito 

11. Comprovante de residência (luz, água, telefone) atualizado; 

12. Imposto de renda completo; 

13. Recibos dos últimos 6 aluguéis pagos (aplicável se já morar de aluguel); 

14. DECORE ou PRO LABORE, emitido pelo contador; 

15. Extrato bancário dos últimos 6 meses; 

Aprovação da locação condicionada a comprovação do recebimento de 3 

vezes o valor do aluguel pretendido. 

 

O (S) FIADOR (ES), deverão apresentar além dos documentos 

relacionados acima Escritura de Imóvel situado do ABCDM com a 

Matricula e espelho do IPTU do ano corrente (última folha do carnê). Após 

a pré-aprovação a matrícula deverá ser atualizada e o custo por conta do 

LOCATÁRIO. Poderemos fazer a compra desde que o reembolso seja feito 

previamente no valor de R$60,00 através de boleto bancário.  
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Se for aposentado (Locatário e Fiador) 

1. RG e CPF (dos cônjuges ou de quem for compor renda); 

2. Certidão de estado civil – verificar em qual situação se encontra abaixo:  

 Se casado: Certidão de casamento;  

 Se solteiro: Certidão de nascimento;  

 Se divorciado: Certidão de casamento com averbação do divórcio;  

 Se viúvo: Certidão de casamento com averbação de óbito;  

3. Comprovante de residência (luz, água, telefone) atualizado; 

4. Imposto de renda completo; 

5. Recibos dos últimos 6 aluguéis pagos (aplicável se já morar de aluguel); 

6. Carta de Concessão; 

7. Extrato do Beneficio; 

8. 6 últimos extratos da conta corrente; 

Aprovação da locação condicionada a comprovação do recebimento de 3 

vezes o valor do aluguel pretendido. 

 

O (S) FIADOR (ES), deverão apresentar além dos documentos 

relacionados acima Escritura de Imóvel situado do ABCDM com a 

Matricula e espelho do IPTU do ano corrente (última folha do carnê). Após 

a pré-aprovação a matrícula deverá ser atualizada e o custo por conta do 

LOCATÁRIO. Poderemos fazer a compra desde que o reembolso seja feito 

previamente no valor de R$60,00 através de boleto bancário.  
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O IMÓVEL DO FIADOR DEVERÁ ESTAR QUITADO. 

 

 Trazer todos os documentos originais e cópia simples para conferência. 

 Aceitamos Seguro Fiança   

 Nenhum dos interessados poderá possuir restrição junto ao 

SPC/SERASA. 

 Documentos parciais não serão aceitos. 

 Após a análise da documentação, a mesma estará disponível para a 

retirada em até 7 dias, após esse prazo será descartado.  

 

No caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone 3412-1001 ou 96063-

0500 

 


