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GARANTIA LOCATÍCIAS 
 
Seguro Fiança: O seguro fiança é contratado pelo locatário através da 
imobiliária. O pretendente a locação passa por uma análise cadastral feita pela 
seguradora. Aprovado o cadastro, o contrato é celebrado mediante pagamento 
do prêmio de seguro. O valor do seguro é entre 2 a 3 vezes o valor total da 
locação (aluguel + condomínio + IPTU) anual. O valor do prêmio vai depender 
da análise de risco da seguradora. O seguro é contratado pela vigência de 30 
meses (prazo do contrato de locação) e pode ser parcelado pelo mesmo 
período, sem juros.  
 
Fiador: Consiste na apresentação de um fiador que possua dois imóveis no RS 
ou dois fiadores cada um com um imóvel no RS. Os imóveis devem ser 
quitados, livres de qualquer ônus, registrado em nome do pretendente a fiador, 
não podendo haver usufruto, não aceitamos imóvel rural, box ou terreno; 
 
Título de capitalização: Consiste na compra de um título de capitalização, 
equivalente a 12 vezes o valor do aluguel mais taxas (aluguel + condomínio + 
IPTU) do imóvel a ser alugado. O valor é pago à vista no início da locação, ele 
será resgatado pelo locatário ao final da locação, devidamente corrigido, 
correção pela TR, após a entrega das chaves do imóvel e quando não houver 
débitos. O Título é reaplicado anualmente e somente poderá ser sacado na 
após a Rescisão de Contrato de locação.  
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LOCAÇÃO 
 
LOCATÁRIO (A) PESSOA FÍSICA: 
Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original: 

 Ficha cadastral preenchida e assinada; 

 RG 

 CPF; 

 Comprovante de renda; 

 Comprovante de residência. 
 
EMPREGADO REGISTRADO: 

 Cópia dos 03 últimos contracheques e carteira profissional (página da foto, qualificação 
civil, contrato de trabalho e última atualização salarial); 

 Cópia declaração do imposto de renda na íntegra; 
PROFISSIONAL LIBERAL: 

 Cópia dos 03 últimos meses de extrato bancário completo; 

 Cópia declaração do imposto de renda na íntegra; 
MICROEMPRESÁRIO: 

 Cópia dos 03 últimos meses de extrato bancário completo e cópia do contrato social e 
respectivas alterações; 

 Cópia da declaração do imposto de renda na íntegra; 
 FUNCIONÁRIO PÚBLICO: 

 Cópia dos 03 últimos contracheques; 

 Cópia declaração do imposto de renda na íntegra; 
APOSENTADOS/PENSIONISTAS 

 Cópia dos 03 últimos contra cheques, se a pensão for alimentícia deverá acompanhar a 
sentença judicial; 
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 Cópia declaração do imposto de renda na íntegra: 

 
LOCATÁRIO (A) PESSOA JURÍDICA:  
 
Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original: 
 

 Fichas cadastrais da empresa e dos sócios preenchidas e assinadas; 

 RG e CPF de todos os sócios; 

 CNPJ atualizado; 

 Contrato Social, consolidado ou todas as alterações se houver; 

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL OU INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS: 

 Cópia da DIPJ (Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica) na íntegra com 
protocolo de entrega; 

 Cópia do Balanço Patrimonial dos dois últimos anos; 

 Cópia dos balancetes acumulados se transcorridos mais de 03 meses do fechamento 
do último balanço, assinados pelo Contador e Representante Legal. 
 

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES: 

 Cópia da DIPJ (Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica) na íntegra com 
protocolo de entrega; 
 

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO: 

 Cópia da DIPJ (Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica) na íntegra com 
protocolo de entrega dos últimos 02 anos; 

FIADORES: 

Cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do original: 
 

 Ficha cadastral preenchida e assinada; 

 RG 

 CPF; 

 Comprovante de renda; 

 Comprovante de residência; 

 Matrículas dos imóveis atualizadas, originais, com certidão negativa de 
ônus e reipersecutória. 

 
OBS.: Fiadores casados deverão apresentar certidão de casamento e 
documentos do cônjuge. 
 
 


