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1) LOCATÁRIO PESSOA JURÍDICA   

a. Procuração ou certidão da procuração atualizada, que conceda poderes aos representantes legais da empresa, 

quando o mesmo não constar no contrato social;   

b. Certidão de cadastro e regularidade junto à Receita Federal, emitida pela internet.   

Cópias Simples:   

c. Última declaração de imposto de renda;   

d. Último balanço patrimonial, balancete e demonstrativo de resultados;   

e. Última declaração de imposto de renda dos representantes legais da empresa.   

Cópias Autenticada Atuais*:   

f. Última alteração do contrato social, com a consolidação do mesmo, caso contrário, cópia autenticada atual do 

contrato social e de todas as suas alterações. No caso de sociedade anônima, cópias autenticadas do estatuto 

social e da ata da última assembleia publicada;   

g. Comprovante de endereço da empresa;   

h. RG dos representantes legais da empresa;   

i. CPF dos representantes legais da empresa;   

j. Comprovante de endereço dos representantes legais da empresa.   

   

2) LOCATÁRIO PESSOA FÍSICA   

Cópias Simples:   

a. Última declaração do imposto de renda, ou pró-labore, ou DECORE;   

b. Última declaração do imposto de renda do cônjuge, se casado for e este não declarar em conjunto.   

Cópias Autenticada Atuais*:  

c. RG; 

d. CPF;   

e. Comprovante de endereço;   

f. Três últimos comprovantes de renda, ou pró-labore, ou DECORE;   

g. Carteira profissional (foto, qualificação e registro do último contrato de trabalho);   

h. Certidão de casamento, se casado for;   

i. RG do cônjuge, se casado for;   

j. CPF do cônjuge, se casado for;   

k. Três últimos comprovantes de renda, ou pró-labore, ou DECORE do cônjuge, se casado for e este trabalhar;   

l. Carteira profissional do cônjuge, se casado for (foto, qualificação e registro do último contrato de trabalho).   

      

*Para início da análise, as cópias poderão ser simples. Solicitamos que as envie por email 

ao seu corretor com cópia para juridico@paulobio.com.br 

As cópias autenticadas deverão ser entregues após a aprovação da análise.   
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3) FIADOR OU CAUCIONANTE PESSOA JURÍDICA   

a. Certidão de cadastro e regularidade junto à Receita Federal, emitida pela internet;   

b. Procuração ou certidão da procuração atualizada, que conceda poderes aos representantes legais da empresa, 

quando o mesmo não constar no contrato social;   

c. Certidão de matrícula atualizada do imóvel a ser dado em garantia, livre de ônus e situado na região da Grande 

São Paulo, em nome do fiador ou caucionante.   

Cópias Simples:   

d. Última declaração de imposto de renda;   

e. Última declaração de imposto de renda dos representantes legais da empresa;   

f. Último balanço patrimonial, balancete e demonstrativo de resultados.   

Cópias Autenticada Atuais*:   

g. Última alteração do contrato social, com a consolidação do mesmo, caso contrário, cópia autenticada atual do 

contrato social e de todas as suas alterações. No caso de sociedade anônima, cópias autenticadas do estatuto 

social e da ata da última assembleia publicada;   

h. Comprovante de endereço da empresa;   

i. RG dos representantes legais da empresa;   

j. CPF dos representantes legais da empresa;   

k. Comprovante de endereço dos representantes legais da empresa;   

l. Espelho do IPTU do imóvel dado em garantia.   

 

4) FIADOR OU CAUCIONANTE PESSOA FÍSICA   

a. Certidão de matrícula atualizada do imóvel a ser dado em garantia, livre de ônus e situado na região da Grande 

São Paulo, em nome do fiador ou caucionante; Cópias Simples:   

b. Última declaração de imposto de renda;   

c. Três últimas declarações de imposto de renda do cônjuge, se casado for e este não declarar em conjunto.   

Cópias autenticada atuais:   

d. RG e CPF;   

e. Atual do comprovante de endereço;   

f. Três últimos comprovantes de renda, ou pró-labore, ou DECORE;   

g. Carteira profissional (foto, qualificação e registro do último contrato de trabalho);   

h. Certidão de casamento, se casado for;   

i. RG do cônjuge, se casado for;   

j. CPF do cônjuge, se casado for;   

k. Três últimos comprovantes de renda, ou pró-labore, ou DECORE do cônjuge, se casado for e este trabalhar;   

l. Carteira profissional do cônjuge, se casado for (foto, qualificação e registro do último contrato de trabalho). n.  

Espelho do IPTU do imóvel dado em garantia.   

*Para início da análise, as cópias poderão ser simples. Solicitamos que as envie por email 

ao seu corretor com cópia para juridico@paulobio.com.br 

As cópias autenticadas deverão ser entregues após a aprovação da análise.   
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CONSIDERAÇÕES E PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ANÁLISE CADASTRAL   

1) Para início da análise, as cópias poderão ser simples de todos os itens, portanto traze-las para a imobiliária 

ou enviá-las para juridico@paulobio.com.br. As cópias autenticadas precisarão ser providenciadas após a 

aprovação da análise;   

2) A administradora poderá escolher a seu critério, a garantia apropriada, bem como recusar o cadastro 

apresentado, sem necessidade de alegar as razões de seu procedimento;   

3) No caso de locação comercial ou industrial, é de responsabilidade do locatário a consulta junto à prefeitura 

municipal local sobre a viabilidade de liberação de alvará para o exercício da atividade pretendida;   

4) No caso de locatários, fiadores ou caucionantes casados, é indispensável a assinatura do cônjuge;   

5) Caso haja opção pelo Seguro Fiança, deverá ser apresentada a pré-aprovação da seguradora juntamente com 

a entrega da ficha cadastral e da documentação solicitada. O mesmo se aplica no caso de Fiança Bancária.   

Atenciosamente,   

 

*Para início da análise, as cópias poderão ser simples. Solicitamos que as envie por email 

ao seu corretor com cópia para juridico@paulobio.com.br 

As cópias autenticadas deverão ser entregues após a aprovação da análise.   

 


