
 

 

Cadastros Gerais no Sistema JBI 

 

1. Primeiros Cadastros 

 

1.1. Ficha do Imóvel 

 

Sobre o cadastro do Imóvel 

 Pode estar vinculado a um ou mais Proprietários; 

 Inserção do Termo de Vistoria dentro da própria ficha; 

 Busca de Imóveis por número, Proprietário ou endereço; 

 Integração automática com as Prefeituras mediante cadastro dos códigos de IPTU. 

 

Cadastro de um novo Imóvel 

Existem duas maneiras de realizar o cadastro de um novo Imóvel: através do menu Cadastros 

-> Imóveis/Vistorias, ou no momento do cadastro de um novo Contrato, sendo essa a forma 

mais aconselhável. Para isso, o usuário deve clicar no botão Contratos -> Novo -> Novo 

(Imóvel). 

 

 

        



 

 

O sistema insere automaticamente uma sequência numérica para o Imóvel que está sendo 

cadastrado. Esse número é fixo e não pode ser alterado.  

 

Observação: O número do Imóvel será o mesmo do Contrato (Ex.: Imóvel 001 – Contrato 

001/01). Quando for a 2ª, 3ª locação do Imóvel, o sistema insere “/02”, “/03” no número do 

Contrato, e assim sucessivamente (Ex.: 2ª locação do Imóvel 001 – Contrato 001/02). 

 

A ficha do Imóvel possui os seguintes campos para cadastro: 

 

 

 

Número do imóvel: Número fixo e inserido automaticamente. 

Tipo do imóvel: Selecionar se Casa, Apartamento, etc. 

Proprietário: Principais informações sobre o Proprietário do Imóvel (instruções de cadastro no 

item “Ficha do Proprietário”). 

Cancelado: Selecionar caso o Imóvel não seja mais administrado pela imobiliária. 

Cartório: Informar o cartório e matrícula do Imóvel. 

Edif/Cond/Admin: Preencher em caso de Condomínio. 

Endereço/Bairro/Cidade/Estado/CEP: Inserir o endereço completo do Imóvel. Ao clicar na 

seta lateral, o sistema exibirá uma lista de endereços pré-cadastrados (solicitar junto a JBI a 

tabela de endereços da sua cidade; padrão dos Correios com nome de ruas/avenidas, CEP, 

Cidade, Estado). A busca pelo endereço deve ser realizada sem as palavras “Rua”, “Avenida”, 

etc. O usuário pode buscar o endereço por palavra-chave, digitando-a e clicando em Pesq. 



 

 

Qualquer Posição. Após localizar o endereço, será necessário apenas inserir o número do 

imóvel. Observação: As informações inseridas no campo “Compl.” não aparecem nos boletos 

gerados pelo sistema (padrão bancário). 

 

 

 

Quartos/Área Útil/Venda R$/Condições/Aluguel R$/Obs/Condomínio/Mês a vencer: Não 

será necessário preencher essas informações em caso de administração do Imóvel. As mesmas 

são utilizadas apenas antes da locação. 

Cód. Cartográfico: Códigos cartográficos do Imóvel para envio do IPTU. Preencher apenas os 

números, sem ponto ou vírgula. São disponibilizados 6 campos para casos de apartamento 

com garagens. 

Cód. Água/Energia/Gás: Código das empresas de Água, Energia e Gás (solicitar junto a JBI 

instruções para criar link dos endereços - CPFL/SANASA/DAE/COMGAS). 

Rateio: Percentual do rateio de IPTU entre Inquilino e Proprietário (normalmente é 100% 

Inquilino). 

Vistoria: Digitar ou colar a Vistoria Padrão a ser realizada no Imóvel. 

Histórico: Relatar todo histórico referente ao Imóvel. 

 

Algumas informações não são de preenchimento obrigatório, porém, aconselha-se o 

preenchimento da forma mais completa possível. Após o cadastro das informações, clicar em 

OK para salvar os dados. 

  



 

 

1.2. Ficha do Proprietário 

 

Sobre o cadastro do Proprietário 

 Possibilidade de associar vários contratos a um mesmo Proprietário; 

 Controle de cadastro de CPFs ou CNPJs, impedindo o cadastro em duplicidade; 

 O Proprietário deverá ser cadastrado apenas uma vez, independente da quantidade de 

Imóveis pertencentes a ele. 

 Emissão de extrato mensais acumulados. 

 

Cadastro de um novo Proprietário 

O cadastro de Proprietários pode ser feito diretamente em Cadastros -> Proprietários, porém, 

o mais correto é que seja feito no momento do cadastro de um novo Contrato, através da ficha 

do Imóvel. 

 

Ao clicar na seta lateral dentro da ficha do Imóvel, o usuário poderá cadastrar um novo 

Proprietário ou selecionar um já existente (cadastrado anteriormente). O usuário pode buscar 

o Proprietário por palavra-chave, digitando-a e clicando em Pesq. Qualquer Posição. 

 

 

 

A ficha do Proprietário possui basicamente os seguintes campos para cadastro (é importante 

ressaltar que existem campos diferentes no caso de Proprietário Físico ou Jurídico): 



 

 

 

 

Físico/Jurídico: Selecionar se Proprietário Físico ou Jurídico. 

Sexo Masc.: Caso seja do sexo feminino, tirar a seleção “Sexo Masc.” (todas as concordâncias 

do contrato dependerão dessa opção. Por exemplo, “casada”, “solteira”, etc). 

Nome Completo/CPF/CNPJ/Inscrição Municipal/Estadual: Inserir o nome completo e CPF (em 

caso de Físico) ou nome da empresa, CNPJ, Inscrição Municipal e Estadual (em caso de 

Jurídico). 

Endereço/Compl/Bairro/Cidade/Estado/CEP/Fones/Email: Inserir informações de contato do 

Proprietário. No endereço, ao clicar na seta lateral, o sistema exibirá uma lista de endereços 

pré-cadastrados (solicitar junto a JBI a tabela de endereços da sua cidade; padrão dos Correios 

com nome de ruas/avenidas, CEP, Cidade, Estado). A busca pelo endereço deve ser realizada 

sem as palavras “Rua”, “Avenida”, etc. O usuário pode buscar o endereço por palavra-chave, 

digitando-a e clicando em Pesq. Qualquer Posição. 

 



 

 

Senha Site: A senha padrão (dez primeiros dígitos do CNPJ) é gerada pelo sistema 

automaticamente. Caso haja alteração dessa senha, a mesma deverá ser registrada nesse 

campo. 

Cadastro: Informação inserida automaticamente (data do cadastro). 

Nascimento/Nacionalidade/Estado Civil/RG/Profissão/Ramo de Atividade/Local de 

Trabalho/Endereço: Inserir informações pessoais e, se necessário, profissionais do 

Proprietário. O campo “Nacionalidade” não respeita a seleção de sexo feminino ou masculino, 

portanto, deve ser preenchida manualmente (Ex: Brasileiro / Brasileira). 

Simples Nacional: Em caso de Jurídico, selecionar se Simples Nacional. 

Extrato Acumulado: Selecionar caso a imobiliária administre mais de um Imóvel desse 

Proprietário. 

ISS Ret. Fonte: Não preencher esse campo, pois o sistema preencherá automaticamente 

quando usar rotina de Nota Fiscal, em casos de retenção na Fonte. 

Obs/Adicionais: Inserir demais informações importantes que não estejam na ficha. 

Dependentes: Quando houver a necessidade do esposo(a)/procurador(a)/responsável pela 

empresa/sócio assinar o contrato, os mesmos deverão ser cadastrados no campo 

Dependentes. O sistema oferece opções para cada caso. Selecionar a opção “Representante” 

em caso de Proprietário Jurídico e “Inventariante” em caso de espólio. Caso apenas o 

Proprietário assine, esse campo deverá permanecer em branco. 

 

 

 

Da mesma forma que no cadastro do Imóvel, algumas informações da ficha do Proprietário 

não são de preenchimento obrigatório, mas aconselha-se um cadastro completo e detalhado. 

 

Ao finalizar o preenchimento das informações sobre o Proprietário, clicar em OK para salvar os 

dados. 



 

 

 

Obs.: Após o OK, o sistema exibirá uma opção para selecionar/cadastrar um segundo 

Proprietário. Caso haja mais de um Proprietário, é necessário cadastrá-lo nessa etapa. 

Lembrando que o mesmo deve ser cadastrado apenas se não for Dependente do primeiro. 

Caso não haja mais Proprietários, clicar em Encerrar. 

 

1.3. Ficha do Inquilino 

 

Sobre o cadastro do Inquilino 

 Pode estar relacionado a mais de um contrato; 

 Controle de cadastro de CPFs ou CNPJs, impedindo o cadastro em duplicidade; 

 O Inquilino deverá ser cadastrado apenas uma vez, independente da quantidade de Imóveis 

alugados por ele. 

 

Cadastro de um novo Inquilino 

A forma mais correta para se cadastrar um novo Inquilino é no momento do cadastro de um 

novo Contrato, porém, existe a possibilidade de cadastrá-lo através do menu Cadastros -> 

Inquilinos. 

 

No ato do cadastro do Contrato, após preenchimento do Imóvel e Proprietário, o sistema 

permite o cadastro do Inquilino, clicando na seta lateral. 

 



 

 

 

A ficha do Inquilino possui basicamente os seguintes campos para cadastro (é importante 

ressaltar que existem campos diferentes no caso de Inquilino Físico ou Jurídico): 

 

 

 

Físico/Jurídico: Selecionar se Inquilino Físico ou Jurídico. 

Sexo Masc.: Caso seja do sexo feminino, tirar a seleção “Sexo Masc.” (todas as concordâncias 

do contrato dependerão dessa opção. Por exemplo, “casada”, “solteira”, etc). 

Nome/CPF/CNPJ: Inserir o nome completo e CPF (em caso de Físico) ou nome da empresa e 

CNPJ (em caso de Jurídico). 

Fones/Email: Cadastrar números de telefone e email para contato com o Inquilino. 

Cadastro: Informação inserida automaticamente (data do cadastro). 

Nascimento/Nacionalidade/Estado Civil/RG/Profissão/Ramo de Atividade/Local de 

Trabalho/Endereço: Inserir informações pessoais e profissionais do Inquilino. O campo 

“Nacionalidade” não respeita a seleção de sexo feminino ou masculino, portanto, deve ser 

preenchida manualmente (Ex: Brasileiro / Brasileira). 

Obs/Adicionais: Inserir demais informações importantes que não estejam na ficha. 

Dependentes: Quando houver a necessidade do esposo(a)/procurador(a)/responsável pela 

empresa/sócio assinar o contrato, os mesmos deverão ser cadastrados no campo 

Dependentes. O sistema oferece opções para cada caso. Selecionar a opção “Inquilino 

Solidário” em caso repúblicas, no qual várias pessoas assinam o contrato. 

 



 

 

 

 

O cadastro do Inquilino também possui campos não obrigatórios, porém, quanto mais 

completo e detalhado for o cadastro, melhor. 

 

Ao finalizar o preenchimento das informações sobre o Inquilino, clicar em OK para salvar os 

dados. 

 

Obs.: Após o OK, o sistema exibirá uma opção para informar o percentual do Inquilino 

cadastrado. 

 

 

 

Ao inserir o percentual, o sistema exibirá a opção de cadastro de um novo Inquilino ou seleção 

de um já existente, até que se complete 100%.  

 



 

 

 

 

Caso seja apenas um Inquilino (100%), clicar apenas em OK. 

 

1.4. Ficha do Fiador 

 

Sobre o cadastro do Fiador 

 Pode estar relacionado a mais de um contrato; 

 Controle de cadastro de CPFs ou CNPJs, impedindo o cadastro em duplicidade; 

 O Fiador deverá ser cadastrado apenas uma vez, independente da quantidade de Imóveis 

ligados a ele. 

 

Cadastro de um novo Fiador 

Da mesma forma como ocorre com o Inquilino, a maneira correta de se cadastrar um novo 

Inquilino é no momento do cadastro de um novo Contrato, porém, existe também a 

possibilidade de cadastrá-lo através do menu Cadastros -> Fiadores. 

 

No ato do cadastro do Contrato, após preenchimento do Imóvel e Proprietário, o sistema 

permite o cadastro do Fiador, clicando na seta lateral. 

 



 

 

 

 

É importante lembrar que, da mesma forma que em Proprietários e Inquilinos, existem 

campos diferentes no caso de Fiador Físico ou Jurídico. A ficha do Fiador possui basicamente 

os seguintes campos para cadastro: 

 

 

Físico/Jurídico: Selecionar se Fiador Físico ou Jurídico. 

Sexo Masc.: Caso seja do sexo feminino, tirar a seleção “Sexo Masc.” (todas as concordâncias 

do contrato dependerão dessa opção. Por exemplo, “casada”, “solteira”, etc). 

Nome Completo: Clicar na seta lateral e selecionar se Seguro Fiança, Título de Capitalização, 

Caução, etc. Ao selecionar uma das opções oferecidas, é possível inserir o nome da 



 

 

Seguradora/Instituição Financeira, quantidade de cheques/aluguéis ou outra informação 

necessária, porém, o sistema exige (em função dos relatórios) que a opção escolhida esteja no 

início (Ex.: Título de Capitalização ITAU). É imprescindível que a opção seja selecionada, não 

digitada, pois ela determinará o tipo de texto do contrato padrão. 

CPF/CNPJ/Inscrição Municipal/Estadual: Inserir o CPF (em caso de Físico) ou o CNPJ, Inscrição 

Municipal e Estadual (em caso de Jurídico). 

Endereço/Compl/Bairro/Cidade/Estado/CEP/Fones/Email: Inserir informações de contato do 

Fiador. No endereço, ao clicar na seta lateral, o sistema exibirá uma lista de endereços pré-

cadastrados (solicitar junto a JBI a tabela de endereços da sua cidade; padrão dos Correios com 

nome de ruas/avenidas, CEP, Cidade, Estado). A busca pelo endereço deve ser realizada sem as 

palavras “Rua”, “Avenida”, etc. O usuário pode buscar o endereço por palavra-chave, 

digitando-a e clicando em Pesq. Qualquer Posição. 

 

 

 

Cadastro: Informação inserida automaticamente (data do cadastro). 

Nascimento/Nacionalidade/Estado Civil/RG/Profissão/Ramo de Atividade/Local de 

Trabalho/Endereço: Inserir informações pessoais e, se necessário, profissionais do Fiador. O 

campo “Nacionalidade” não respeita a seleção de sexo feminino ou masculino, portanto, deve 

ser preenchida manualmente (Ex: Brasileiro / Brasileira). 

Obs/Adicionais: Inserir demais informações importantes que não estejam na ficha. 

Propriedades: Em caso de Fiador Físico, registar informações da Propriedade do mesmo, como 

matrícula, cartório e demais informações necessárias para o contrato. 

Dependentes: Quando houver a necessidade do esposo(a)/procurador(a)/responsável pela 

empresa/sócio assinar o contrato, os mesmos deverão ser cadastrados no campo 

Dependentes. O sistema oferece opções para cada caso. 

 



 

 

Obs.: Quando houver mais de um Fiador Físico, todos devem ser cadastrados para que tenham 

suas assinaturas/responsabilidades no contrato. Caso apenas o Fiador assine, esse campo 

deverá permanecer em branco. 

 

 

 

Ao finalizar o preenchimento das informações sobre o Fiador, clicar em OK para salvar os 

dados. 

 

1.5. Ficha do Contrato 

 

Sobre o cadastro do Contrato 

 O sistema insere o número do Contrato automaticamente, de acordo com o número do 

Imóvel; 

 Possibilita o cadastro do Imóvel, Proprietário, Inquilino e Fiador no momento do cadastro 

do Contrato; 

 Permite o cadastro de mais de um Inquilino e/ou Fiador; 

 Alocação de vários creditados no mesmo Contrato; 

 Aplicação automática de reajustes, com índices diferentes de acordo com o Contrato; 

 Controle de recebimentos, parcelas pagas e pagamentos à Proprietários; 

 Impressão do Contrato Padrão via ficha do Contrato. 

 

Cadastro de um novo Contrato 

Após cadastro do Imóvel e do Proprietário, o sistema exibirá a ficha do Contrato, que contém 

os seguintes campos para preenchimento: 

 



 

 

 

 

Contrato: Número sequencial inserido automaticamente (relacionado ao número do imóvel). 

Tipo de Contrato: Selecionar se Residencial, Comercial, etc. 

Responsável: Nome do profissional responsável pela gestão do contrato. 

Imóvel: Número do Imóvel já cadastrado (clicando na seta lateral, é possível selecionar outro 

Imóvel ou editar o atual). Preenchimento automático. 

Proprietário: Nome do Proprietário cadastrado anteriormente. 

Inquilino/Fiador: Principais informações sobre o Inquilino/Fiador do Imóvel (instruções de 

cadastro nos tópicos “Ficha do Inquilino” e “Ficha do Fiador”). 

Corretor: Corretor responsável pelo fechamento do negócio. 

Comissões: Informações relacionadas ao pagamento das comissões (Data; Tx. Locação; Valor; 

Percentual; Corretor). 

Forma de Pagamento: Selecionar forma para pagamento do aluguel (Gera Boleto; Pago na 

Imobiliária; Etc). 

Situação do Contrato: Selecionar se Contrato com Ação, SPC, etc. A opção padrão do sistema é 

Sem Ação. 

Tipo de Aluguel: Selecionar se Mês Vencido ou Mês a Vencer. 

Opções de IR: Selecionar se calcula ou não IR. 

Taxa Adm: Percentual da Taxa Administrativa mensal a ser cobrada (sobre o valor do aluguel). 

Aluguéis Garantidos: Quantidade de alugueis garantidos. 



 

 

Seguro/Válido até: Inserir detalhes sobre o Seguro Incêndio contratado 

(Data/Valor/Seguradora) para possíveis relatórios de controle. 

Início: Data de início do contrato. 

Reaj. Mês: Mês de reajuste do aluguel (o sistema lança automaticamente no mês de início do 

contrato, de acordo com data de início). 

Proporcional: Se clicado, quando houver troca de data de vencimento, a primeira parcela do 

próximo reajuste será proporcional. Ex.: 10 dias com valor antigo do aluguel e 20 dias com 

valor novo do aluguel. 

Índice: Selecionar índice a ser aplicado neste contrato (pode ser diferente de um contrato para 

outro). 

Reajuste: Data do último reajuste aplicado. O sistema insere automaticamente, não sendo 

necessário preencher no ato do cadastro. 

Duração: Duração do contrato (inserido automaticamente, se Residencial ou Comercial, 

podendo ser alterado se necessário). 

Renovado até: Data da validade da renovação do contrato para relatórios. A duração inicial é 

automática, portanto só será preenchida após primeiro vencimento do Contrato. 

Revisional: Preencher quando houver revisão de valores, independente do reajuste. 

Aluguel: Atual: Valor atual do aluguel a ser pago pelo Inquilino (com ou sem desconto), 

diferente apenas para contratos com desconto para pagamento em dia. 

   Anterior: Valor anterior do aluguel pago pelo Inquilino (com ou sem desconto). Valor 

anterior ao reajuste do ano (reajuste preenchido automaticamente). 

Dia Vcto: Data de vencimento do aluguel (o sistema lança um mês à frente do início do 

contrato). Alterações realizadas nesse campo, após parcelas recebidas, podem gerar 

bonificações e alterações no número de parcelas pagas, sendo assim, é necessário atenção 

antes de modificá-lo. 

Recebe até dia: Período/data da carência. 

Dia Depósito: Data do Repasse ao Proprietário (lançar quantidade de dias após o pagamento 

do aluguel, por  exemplo, “+3”, “+5”. É necessário inserir o símbolo de “+” junto ao número. 

Últ. Pagto: Data do último pagamento realizado pelo Inquilino (inserida automaticamente). 

Parcelas Pagas: Quantidade de parcelas/aluguéis pagos pelo Inquilino. 

Multa: Percentual da multa em caso de atraso (10% ou outra combinada). 

Progressiva: Selecionar se a multa será dividida em partes em até 10 dias. 

Juros: Percentual de juros ao mês (1 % ou outra combinada). 

Imediata: Selecionar se juros aplicados no ato. Se não selecionado, o mesmo será aplicado 

somente ao completar o mês. 



 

 

Taxa Adm/IPTU: Selecionar caso deseje cobrar Taxa de Administração sobre IPTU. 

Fiança válida até: Data de validade da Fiança. 

Opção de saída: De acordo com o contrato (sem multa contratual). 

Pagto. a Prop.:  Preencher forma de pagamento ao Proprietário, se via Banco (inserir dados 

bancários) ou se na Imobiliária (se Cheque ou Dinheiro). 

Extrato/Cheque: Se diferente de 100%, o sistema permitirá o cadastro de Creditados (campo 

Creditados), que podem ser responsabilidade (Extrato) ou valores a receber (Cheque). O 

Proprietário creditado deverá ser cadastrado clicando na seta lateral (não deve ser digitado e 

sim cadastrado). No caso de cheque, detalhar as opções de repasse de cada um, como cheque, 

DOC, banco, etc. Ao lado de Extrato/Cheque, existem também as opções: 

- Sócio: Selecionar se diferente de 100%. 

- P/Email: Selecionar para envio de extratos para o e-mail do Proprietário (comando manual, 

não automático; envio feito posteriormente ao efetivo pagamento). 

- Só 2ª via: Selecionar para gerar 2ª via do extrato apenas para a imobiliária (não gera para 

Proprietário). 

Obs.: Inserir demais informações importantes que não estejam na ficha. 

End. Cobrança: Utilizar esse campo caso o endereço de correspondência/envio de boleto seja 

diferente do Imóvel locado. 

Cláusulas: Inserir as Cláusulas Especiais do Contrato (aquelas que diferem de contrato para 

contrato). Instruções no manual correspondente (solicitar junto à JBI). 

Imprimir: Selecionar para impressão do Contrato Padrão já cadastrado. Caso seja necessário 

imprimir um documento que esteja em Cartas Diversas, selecionar também a opção Texto 

Especial, na parte superior da ficha do Contrato. Instruções no manual correspondente 

(solicitar junto à JBI). 

Arq.DOC: Selecionar para gerar arquivo Word (.doc) do Contrato Padrão. 

 

Após o cadastro das informações, clicar em OK para salvar os dados. 

 

2. Cadastro de Novos Contratos 

O cadastro de novos Contratos segue a seguinte sequência de informações: 

 



 

 

 

 

Para realizar o cadastro de Contratos, o usuário deve utilizar o botão Contratos, na parte 

superior da tela inicial do sistema. 

 

 

Selecionar a opção Novo na janela exibida. 

 

 

 

Novo Contrato 

1º 

Ficha do Imóvel 

2º 

Ficha do Proprietário 

3º 

Ficha do Inquilino 

4º 

Ficha do Fiador 

5º 

Ficha do Contrato 



 

 

O primeiro cadastro relacionado ao Contrato é o do Imóvel. Quando já houver um banco de 

dados no sistema, será possível selecionar um Imóvel já cadastrado (via Proprietário, Inquilino 

ou Endereço), caso contrário, o usuário deverá clicar em Novo para cadastrá-lo. 

 

 

 

As instruções para preenchimento estão no tópico “Primeiros cadastros”, no item “Ficha do 

Imóvel”. Aconselha-se o preenchimento da forma mais completa possível. Ao finalizar o 

preenchimento das informações, clicar em OK. 

 

Após cadastro do Imóvel e do Proprietário, o sistema exibirá a ficha do Contrato, que deverá 

ser preenchido segundo orientações do item “Ficha do Contrato”, no tópico “Primeiros 

Cadastros”. 

 

Após preenchimento das informações, clicar em OK. 

 

3. Relatórios 

O sistema oferece relatórios completos de Imóveis, Proprietários, Contratos, etc já 

cadastrados. Para isso, utilizar o menu Relatórios, conforme orientação abaixo. 

 

Imóveis 

 

Relatórios -> Cadastros -> Imóveis 



 

 

 

 

Proprietários 

 

Relatórios -> Cadastros -> Proprietários 

 

  



 

 

Inquilinos 

Relatórios -> Cadastros -> Inquilinos 

 

 

Fiadores 

Relatórios -> Cadastros -> Fiadores 

 

 

  



 

 

Contratos 

Relatórios -> Cadastros -> Contratos 

 

 

 

 


