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Documentação necessária para locação de imóvel 

 
Documentos do(s) pretendente(s) a locação: 

Pessoa física: 
- Cópia do RG e do CPF do locatário e de seu cônjuge (frente e verso); 

- Certidão do estado civil (certidão de casamento ou nascimento atualizado – máximo 3 meses); 

- Comprovante de renda atualizado 3 últimos meses – (é necessário ter renda superior a 3x o valor 

do aluguel + encargos);  

- Cópia da carteira de trabalho (Página da foto, indicação civil, parte de contrato e alteração de 

salário) 

- Extratos bancários (3 últimos meses - complemento para a comprovação de renda); 

- Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone fixo); 

- Comprovante de residência de referência, nome completo e telefone; 

- Autônomos, profissionais liberais ou assemelhados: trazer cópia do IR (última declaração) e 

Decore (fornecido pelo contador); 

- Empresários: trazer IR (última declaração), contrato social, última alteração contratual e balanço 

patrimonial (mínimo últimos 6 meses).  

- telefone e e-mail 

 

Pessoa jurídica:  
- Documentos dos sócios (os mesmos mencionados acima para pessoa física); 

- Contrato social e todas as alterações; 

- Certidão negativa de débitos do INSS; 

- CRS do FGTS; 

- Certidão simplificada da Junta Comercial; 

- Cartão do CNPJ. 

- Balanço patrimonial (últimos 6 meses, emitido e assinado por contador). 

 

Documentos fiador do pretendente a locação: 
- Cópia do RG e do CPF do fiador e de seu cônjuge (frente e verso); 

- Cópia de registro de no mínimo 01 imóvel (matrícula atualizada retirada no Registro de Imóveis); 

- Certidão do estado civil (certidão de casamento ou nascimento atualizado – máximo 3 meses); 

- Comprovante de renda atualizado (3 últimos meses - 3x o valor do aluguel + encargos);  

- Cópia da carteira de trabalho (página da foto, indicação civil, parte de contrato e alteração de 

salário) 

- Extratos bancários (3 últimos meses - complemento para a comprovação de renda); 

- Autônomos; profissionais liberais ou assemelhados: trazer cópia do IR (última declaração) e 

Decore (fornecido pelo contador). 

- Empresários: trazer impostos de renda do ano anterior, contrato social, última alteração contratual 

e balanço patrimonial último 6 meses no mínimo (fornecido pelo contador) 

- Comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone fixo). 

- 02 Pessoas para  referência com número de contato; 

- telefone e e-mail  

 

Informações sobre encargos locatícios de responsabilidade do(s) locatário(s) e fiador (es): 

- Aluguel, iptu, condomínio, gás, água, esgoto, luz e seguro contra incêndio 

- Seguro contra incêndio: somente é segurado a parte do prédio, em nome do proprietário. O mesmo 

tem validade de 01 (um) ano, pago em parcela única no 2º mês da locação. Sendo que (móveis, 

máquinas, estoques, utensílios e etc.) de propriedade do locatário não estão cobertos no respectivo 

seguro. Renovado a cada 12 meses. 

- IPTU e tarifa de limpeza urbana: o valor e forma de pagamento são estabelecidos pela Prefeitura. 

- Pagamento do aluguel no banco, através de boleto bancário, por ventura não receber o boleto no 

imóvel ou e-mail pagar na IMOBILIÁRIA JOÃO COSTA LTDA. (exceção). 

- A locação é válida a partir da data de emissão do contrato de locação. 
 

(Eventualmente poderemos solicitar complemento na documentação)


