
 
Documentação Necessária para Locação 

 
Documentos do Locatário(a) Pessoa Física: 

 Ficha cadastral completa; 

 Cópia autenticadado RG e CPF (não será aceita cópia simples);  

 Cópia do RG e CPF do cônjuge (caso seja casado); 

 Cópia da Certidão de Casamento, Óbito ou Divórcio; 

 Cópia do comprovante de endereço (Cemig, copasa, telefone); 

 Cópia do Comprovante de Renda (IR detalhado do último ano / Carteira de trabalho + 03  

últimos contracheques). 

 Se paga aluguel, apresentar cópia do contrato de locação. 

 

Documentos do Locatário(a) Pessoa Jurídica:  

 Ficha cadastral da empresa e de seus representantes; 

 Copia do CNPJ; 

 Cópia da Inscrição Estadual; 

 Último Balancete da Empresa e IR, do último ano, detalhado da empresa; 

 Copia autenticada (não será aceita cópia simples)do Contrato Social Original e últimas alterações 

contratuais; 

 Cópia do RG, CPF, de preferência CNH - Comprovante de Endereço dos Sócios; 

 Cópia autenticada da RG e CPF do representante que assinará pela empresa; 

 Comprovante de endereço da empresa (Cemig, Copasa, Telefone). 

 

O Locatário deve optar por uma das modalidades abaixo como garantia da Locação:  

 Título de Capitalização ou 

 Seguro Fiança ou 

 Seguro Crepago ou  

 Dois Fiadores  

 

Optando pela apresentação de Fiadores, serão necessários: 

 

Documento do Fiador com Renda: 

 Ficha cadastral completa; 

 Cópia do RG, CPF, de preferência CNH, do cônjuge (caso seja casado); 

 Cópia da Certidão de Casamento, Óbito ou Divórcio; 

 Cópia do comprovante de endereço (Cemig, copasa, telefone); 

 Cópia do Comprovante de Renda (IR detalhado do último ano / Carteira de trabalho + 03 últimos 

contracheques).  

 

Documentos Fiador Com Renda e Imóvel – Quitado e Registrado:  

 Ficha cadastral completa; 

 Cópia do RG, CPF, de preferência CNH; 

 Cópia do CPF, RG, de preferência CNH do cônjuge. (Caso seja casado); 

 Cópia da Certidão de Casamento, Óbito ou Divórcio; 

 Comprovante de endereço (Cemig, copasa, telefone); 

 Registro Imóvel da região metropolitana de Belo Horizonte, atualizado (30 dias)  

 Cópia do Comprovante de Renda (IR detalhado do último ano / Carteira de trabalho + 03 últimos 

contracheques); 

 

Optando pelas outras modalidades de garantia – Seguro Fiança ou Título de Capitalização – apresente a 

documentação do Locatário(a), nós a encaminharemos à Fianseg que fará todo o processo de aprovação 

de crédito.  

 

Optando pela modalidade Credpago, basta nos apresentar a ficha cadastral, CI, CPF e comprovante de 

endereço, a plataforma Credpago fará a aprovação do crédito em até 60 segundos. 

 

Aprovação sujeita a análise do cadastro. 


