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Joris Imóveis - RealIzando o Sonho da Casa Própria 

Contato: 859 9799.0408    -   859 9215.3949  
 

  

 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS PARA RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA 

Documento de Identificação 

o RG e CPF, podendo ser apresentada a CNH(dentro da validade e não próxima se vencer). Se for casado 

é necessário enviar documento do casal.  

o Comprovante de estado civil:  

◦ Se casado: Certidão de Casamento, caso seja casado com comunhão diferente da Parcial de Bens, 

apresentar a Escritura e o Registro do Pacto Antinupcial;  

◦ Se solteiro: Certidão de Nascimento;  

◦ Se divorciado: Certidão de Casamento com averbação do divorcio ou separação; 

◦ Se viúvo(a): Certidão de Casamento com averbação da Certidão de óbito + Atestado de óbito.  

o Comprovante de residência (água, luz, telefone, plano de saúde, fatura de cartão de crédito), devendo 

apresentar cópia da Postagem(aonde apresenta o endereço) e do verso(aonde constam as 

informações de consumo)  

 

Documentação de Renda: 

Renda Formal:  

o 3 (três) últimos contracheques;  

o Imposto de Renda com o Recibo de Entrega. Se for declaração retificadora, enviar a original 

o Carteira de Trabalho das seguintes páginas: Foto, Qualificação (verso da foto) e todos os contratos de 

trabalho que constem na carteira. Caso seja a carteira de trabalho antiga, apresentar junto o Cartão do 

PIS. 

Renda Informal:  

o Extratos bancários de conta corrente com limite de cheque especial dos 6 (seis) últimos meses; 

o Imposto de Renda com o Recibo de Entrega. Se for declaração retificadora, enviar a original 

o Fatura de Cartão de Crédito (diferente da Caixa) dos últimos 3 meses com os pagamentos.  

Para empresários:  

o 3 (três) últimos contracheques de retiradas de pró-labore;  

o Extrato bancários dos 6 (seis) últimos meses de pessoa física conta corrente; 

o Contrato social + alterações ou documento de constituição da empresa;  

o Imposto de Renda Pessoa Física e PJ com Recibo de Entrega. Se for declaração retificadora, enviar a 

original  

o Declaração de Faturamento dos últimos 12 meses  

o Contrato Social e todas as Alterações Contratuais que tiver.  

Com uso de FGTS  

o Extrato de FGTS Atualizado;  

o CTPS (foto, atrás da foto, todos os contratos de trabalho e PIS);  

o Dados da conta, nome e telefone do gerente. 


