
 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA CADASTRO DO COMPRADOR 

Se pessoa física 

• Cópia da carteira de identidade (RG) 
• Cópia do cadastro de pessoa física (CPF) 
• Cópia de comprovante de residência atualizado 
• Cópia do comprovante de estado civil; 

Se solteiro 

• Cópia de certidão de nascimento 
• Cópia de escritura de emancipação registrada 

Se casado 

• Cópia  da certidão de casamento, sendo necessária apresentação do pacto antenupcial, se for o caso, e 
obrigatóriamente, nos seguintes regimes: 

• Comunhão universal de bens na vigência da lei  
• Separação obrigatória de bens  
• Separação total de bens  
• Da participação final dos aquestos  

Se separado ou divorciado 

• Cópia da certidão de casamento com a averbação 

Se convivente em união estável  

• Cópia da declaração de união estável (se houver) 

Se pessoa jurídica 

• Cópia do contrato social e alterações 
• Cópia do cartão CNPJ 
• Cópia completa do imposto de renda pessoa jurídica dos último exercício  
• Cópia do último balancete 
• Cópia da relação de faturamento dos 6 últimos meses 
• Cópia do imposto de renda dos sócios do último exercício 
• Decore dos sócios dos 3 últimos meses  
• Cópia de comprovante de endereço atualizado (inclusive dos sócios) 
• Cópia da certeira de identidade (RG) dos sócios (inclusive cônjuge/coobrigado) 
• Cópia do cadastro de pessoa física (CPF) dos sócios (inclusive cônjuge/coobrigado) 
• Cópia da certidão de casamento dos sócios 

Comprovação de renda 

• Assalariado – Cópia dos três últimos holerites/contracheques 
• Sócio de empresa  – Cópia do contrato social e alterações, cópia completa do imposto de renda do último 

exercício e Decore dos 3 últimos meses.  
• Profissionais liberais e autônomos  – Cópia completa do imposto de renda do último exercício e Decore 

dos 3 últimos meses 
• Aposentados e Pensionistas  – Extrato trimestral do INSS 

Complemento da comprovação de renda  

• Cópia completa da declaração do imposto de renda do último exercício 
• Cópia de contrato de aluguel e cópia dos três últimos comprovantes de recebimento  
• Cópia de “documentação comprobatória” de bens não declarados no imposto de renda 
• Cópia dos três últimos extratos bancários 

 
 
*Poderão ser solicitados documentos complementares. 

 


