
 
 

Requisitos e Garantias para Alugar um Imóvel 

Alugue conosco! 

Apresentamos abaixo as modalidades de garantias que são aceitas, para que 

você possa alugar um imóvel conosco e, o(a) LOCATÁRIO(A) deverá comprovar 

renda líquida mínima de 03 vezes o valor do aluguel do imóvel pretendido e 

apresentar os documentos solicitados no rodapé da ficha cadastral a ser preenchida. 

Opção 1 - FIADORES: Apresentar 02(dois) fiadores com renda líquida mínima de 

03(três vezes) o valor do aluguel do imóvel pretendido e, que um deles seja 

proprietário de um imóvel quitado no Distrito Federal. Obrigatório à apresentação da 

certidão de matricula atualizada do imóvel. Sendo o fiador casado, é indispensável à 

assinatura do cônjuge no contrato de locação e no laudo de vistoria. 

Opção 2 – CAUÇÃO: O(A) Locatário(a) deixa caucionado na imobiliária o valor 

equivalente a 03(três) meses de aluguel, valor esse que será restituído no ato da 

rescisão da locação com a aplicação de correção da caderneta de poupança. A 

fiança caução só é aceita para funcionários públicos efetivos e bancários, desde que 

não possuam restrições cadastrais e tenha renda líquida mínima de 03 vezes o valor 

do aluguel do imóvel pretendido. 

Opção 3 – SEGURO FIANÇA: A análise e aprovação do cadastro do(a) Locatário(a) 

é feita pela Companhia Seguradora credenciada (Porto Seguro) e as coberturas a 

serem contratadas são: alugueis, encargos, danos ao imóvel e multa por rescisão 

contratual.* fichas de cadastro específicas a serem solicitadas na imobiliária. 

Opção 4 – IMÓVEL COMO GARANTIA: O(A) Locatário(a) sendo proprietário(a) de 

um imóvel quitado, escriturado, livre e desimpedido de qualquer ônus em sua 

matrícula perante ao Cartório de Registro competente, poderá apresentar o mesmo 

como garantia real da locação do imóvel pretendido. A locação firmada é averbada 

na matrícula deste imóvel e os custos pertinentes a esta garantia correm por conta 

exclusiva do(a) locatário(a). No ato da rescisão contratual, libera-se a garantia 

averbada na matrícula do imóvel dado como garantia real. 

Opção 5 – CARTA FIANÇA: Alguns conselhos, instituições, sindicatos, cooperativas 

ou associações fornecem carta fiança aos seus associados, as quais podem servir 

como garantia para locação de um imóvel. A aceitação destas cartas fica 

condicionada a análise prévia da imobiliária que poderá aceita-la ou não. 


