
                                                                        

  ACESSE NOSSO SITE: WWW.REALLEIMOVEIS.COM.BR 
  

 

                  

                   REALLE  

   SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS 

              INTEGRADAS 

RUA FLOR DAS PEDRAS 687 - JARDIM ALVORADA - BH/MG  

TEL: (31) 3418-3090 / (31) 3418-2099 / (31) 98954-1865 

EEMAILSDSDDSDS             

 

                        PROCEDIMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

 

OBRIGAÇÕES DO(A) LOCATÁRIO(A) 

 

1. Realizar a pintura do imóvel (caso tenha recebido com pintura nova) 
2. Solicitar o encerramento junto as concessionárias CEMIG e COPASA (Quando o relógio e o hidrômetro forem individuais). E 

apresentar para a imobiliária os protocolos da solicitação e encerramento. Aguardar o encerramento no local. 
3. Realizar a quitação de todas as contas em aberto, inclusive as contas de consumo final, geradas quando solicitado o 

encerramento nas concessionárias. 
4. Realizar a quitação dos condomínios em aberto e proporcional (caso haja) e apresentar declaração do sindico ou da 

administradora de condomínio do prédio, juntamente com os (03) três últimos recibos de pagamento do condomínio. (Caso haja) 
5. Realizar o reparo de eventuais avarias causadas pelo(a) locatário(a), moradores e/ou visitantes. (Caso haja) 
6. Realizar o pagamento integral e/ou proporcional do aluguel até a data da rescisão contratual 
7. Realizar o pagamento da multa rescisória. (Caso haja) 
8. Agendar vistoria final e comparecer na data e horário marcado. 
9. Entregar a chave e assinar termo de rescisão. 

 

ATENÇÃO AOS PRAZOS 

 

Para rescindir o contrato é necessário um aviso prévio por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência da data da rescisão. 

Caso o procedimento não seja realizado, o(a) locatário(a) é responsável por mais 30 dias corridos de aluguel a partir da data de liberação 

do imóvel, mesmo se todos os procedimentos de rescisão já tiverem sido tomados. 

Fique atento também as demais condições e particularidades estabelecidas no seu contrato de locação. 

 

CONTRATOS COM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU SEGURO FIANÇA 

 

 SEGURO FIANÇA  - As locações que envolverem seguro fiança parcelado, todo o procedimento de rescisão finalizado 
aconselhavelmente até o dia 10 do mês, caso contrario o(a) locatário(a) fica ciente que será cobrado pela seguradora contratada 
a parcela do mês seguinte, devido ao prazo de cancelamento da seguradora ter uma media de 20 dias. Lembramos ainda que 
nos casos de seguro fiança que houver pendências e/ou inadimplência, a seguradora será acionada e o(a) locatário(a) devera 
negociar os débitos diretamente com a mesma, podendo ela a vir cobrar valores de correção devido ao atraso e honorários 
advocatícios. 
 

 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO   - O valor do titulo será creditado diretamente na conta do(a) locatário(a), após o(a) locatário(a) 
apresentar os todos os documentos exigidos pela Seguradora. 

 Carta de Liberação do Titulo reconhecido firma do(a) locatário e da imobiliária (Documento fornecido pela imobiliária) 

 Comprovante de endereço atualizado. 
Válido ressaltar que locação com inadimplência, o valor da divida poderá será retido, sendo devolvido o restante do titulo. 

 

FIM 

O(a)(s) locatário(a)(s) juntamente com seus fiadores (caso haja) só deixarão de ter a responsabilidade sobre o imóvel após a aprovação 

da vistoria final pelo Locador/Imobiliária e a entrega das chaves, com as respectivas obrigações contratuais cumpridas.  

Sem mais, agradecemos pela parceria durante todo esse período e caso futuramente venha a precisar de nosso serviços estaremos á 

disposição. 


