
 

QUALIFICAÇÃO REGISTRAL 
LOCAÇÃO 

 
 

O contrato de locação foi apresentado no original? 

Se o locador ou locatário for pessoa jurídica, apresentou (ram) Contrato social e alterações 

contratuais ou procuração?  

□ A cer!dão simplificada foi apresentada e encontra-se vigente (30 dias) ? 

O contrato apresenta a assinatura do locador e locatário com firma reconhecida por 

autenticidade? 

O contrato apresenta a assinatura de duas testemunhas com firma reconhecida por 

semelhança? 

Consta a assinatura do cônjuge? 

□ Quando o contrato for superior a 10 anos, é obrigatória. 

Foi apresentada guia de FRJ recolhida? 

Se as partes foram representadas por procurador, a procuração foi apresentada? 

Consta no contrato o valor do aluguel? 

O contrato menciona cláusula de: 

□ vigência (R) 

□ preferência (Av) 

□ garan!a / caução locatícia (Av) 

Se o adquirente for integrante do Fundo de Investimento Imobiliário, favor observar o que 

está disposto no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 8668/93.  

□ Restrições legais devem estar contidas na escritura pública e serem averbadas na 

matrícula. 

Os locadores são proprietários? 

Os que dão o imóvel em caução são proprietários? 

Os locadores estão qualificados na matrícula com nome completo, RG, CPF?  

□ Caso falte qualificação, deverá ser apresentada a cópia autenticada do RG, CPF, certidão 

de casamento. 

O imóvel está descrito no contrato exatamente como consta na matrícula (Descrição do 

terreno, área do terreno, existência de construção, área construída)? 

□ Caso esteja descrito de modo diverso na matrícula, ou sem a construção mencionada no 

contrato, deverá ser averbada previamente as alterações. 

Emolumentos:  

Cláusula de vigência – Registro com valor (correspondente a 12 meses de aluguel) 

Cláusula de preferência – Averbação com valor (correspondente a 12 meses de aluguel) 

Caução locatícia – Averbação com valor  

 

□ O valor da caução locatícia será cobrado com base no valor do aluguel multiplicado pelo 

número de meses correspondente a duração do contrato (LC 156/97 tabela II, nota 3, nº 2 

c/c nota 4, nº 1). 

 


