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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIA PARA APRESENTAÇÃO 

 

 

LOCATÁRIO PESSOA FÍSICA 

 

 Cópia Autenticada RG e CPF (se casado, do casal); 

 Cópia Autenticada Certidão de casamento (óbito, divórcio quando for o caso, 

averbação); 

 Cópia Autenticada Comprovante de rendimento superior a 03 (três) vezes o 

valor do aluguel líquido; 

 Comprovante residência (Luz, Água ou Telefone); 

 Declaração de Imposto de Renda completa; 

 Os três últimos recibos de pagamento, se estiver pagando aluguel; 

 Ficha cadastral preenchida e assinada; 

 

 

LOCATÁRIO PESSOA JURÍDICA 

 

 Cópia Autenticada do Contrato Social,  

 Cópia Autenticada da última alteração 

 Cópia do CNPJ 

 Cópia da Declaração do Imposto de Renda completa 

 Cópia Autenticada Último balanço e balancete assinada pelo contador 

 Cópia Autenticada RG e CPF dos sócios;  

 Certidão Negativa Cível do Foro.  

 Certidão Falências e Concordatas  

 Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal; 

 

 

FIADOR PESSOA FÍSICA 

 

 Cópia Autenticada RG e CPF (se casado, do casal); 

 Cópia Autenticada Certidão de casamento (óbito, divórcio quando for o caso); 

 Cópia Autenticada Comprovante de rendimento superior a 4 (quatro) vezes o 

valor do aluguel líquido; 

 Comprovante residência (Luz, Água ou Telefone) 

 Registro de Imóveis, matrícula atualizada dos últimos 30 dias; 

 Declaração Imposto de Renda completa; 

 Se estiver pagando aluguel, os três últimos recibos de pagamento; 

 Ficha cadastral preenchida e assinada; 
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FORMAS DE COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS 

 

 

Assalariados 

 

 Três últimos contra cheques, holerites – cópias autenticadas; 

 Cópia Autenticada da carteira de trabalho (folhas de qualificação, foto e dados 

do contrato de trabalho); 

 Declaração de Imposto de Renda completa. 

 

 

Autônomos ou Profissionais Liberais 

 

 Declaração de Imposto de Renda completa; 

 Declaração de rendimentos atuais (DECORE), assinada pelo contador com o 

número do CRC; 

 Contratos particulares de prestação de serviços (cópias autenticadas) 

 

 

Comerciantes ou Industriais 

 

 Contrato Social e última alteração da empresa em que é sócio, proprietário ou 

administrador – cópia autenticada; 

 Cartão do CNPJ; 

 Declaração de Imposto de Renda completa; 

 Declaração de rendimentos atuais (DECORE), assinada pelo contador com o 

número do CRC. 

 

 

Aposentado ou pensionista 

 

 Comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão; 

 Declaração de Imposto de Renda completa; 

 

 

Taxistas e Trabalhadores de Economia Informal 

 

 Declaração do sindicato da classe; 

 Certificado de registro do veículo (no caso de taxista e motoristas profissionais); 

 Cadastro da URBS; 

 Declaração de Imposto de Renda completa. 

 

 

Importante: Em qualquer modalidade de comprovação de Renda, podem ser 

anexados extratos bancários, faturas de cartão de crédito. 


