
O que é necessário para alugar um imóvel 

com fiador? 

 

Dos pretendentes Locatários: 

 

Documentos:  

-RG ou RNE e CPF de todos que irão morar 

no imóvel; 

 

Comprovação de Renda: 

-Para pessoa Registrada: Carteira de trabalho 

/ holerite (dos últimos 3 Meses); 

-Para Autônomo: Extrato bancário (dos últimos 

3 Meses) ou decore. 

  

É levado em conta para aprovação se a 

pessoa tem: 

-Nome limpo, sem restrição; 

-Renda familiar/individual de superior ou de 

aproximadamente  

 3 vezes o valor do imóvel; 

-O número de pessoas deverá ser adequado 

ao espaço do imóvel. 

-Não ter débitos junto a Sabesp e Eletropaulo. 

-Se o imóvel é adequado para pessoas que 

tem animais. 

 

Outras informações: 

-Três referências pessoais com telefone fixo 

e/ou celular. 

-Telefones para contato; 

-Comprovante de endereço atual. 

-Qualificação das partes (Nacionalidade, 

Estado Civil, Ocupação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do Fiador: 

Documentos:  

-RG ou RNE e CPF; 

-Se casado trazer Certidão de Casamento e as 

mesmas informações do cônjuge. 

-Comprovante de endereço de onde reside. 

 

Comprovação de Renda (Que deve ser 

igual ao que é exigido do inquilino): 

-Para pessoa Registrada: Carteira de trabalho 

/ holerite (dos últimos 3 Meses); 

-Para Autônomo: Extrato bancário (dos últimos 

3 Meses) ou decore. 
 

Informações do imóvel: 

-Endereço do imóvel dado como garantia da 

locação; (Nome da Rua, Numero, 

Complemento, Bairro, CEP) 

 

-Cópia da Escritura, Matricula do Imóvel, 

último IPTU e Certidão de Ônus Reais 

 

-Informar se o imóvel está ocupado ou não. 

 

É levado em consideração se: 

-O imóvel está devidamente quitado, 

registrado e livre de quaisquer dívidas e 

deverá ser do município de São Paulo. 

 

-Se o fiador tem nome limpo. 

 

Observações: Todos os documentos 

solicitados devem ser trazidos originais e o 

fiador deve se apresentar na Lusvaldo 

Imóveis, e assinar o contrato na frente de 

testemunhas. 

 

Para mais informações entre em contato com 

a Lusvaldo Imóveis através dos telefones 

durante a semana: 

 

(11) 5621-4108 ou (11) 5621-0399 


