
 

Endereço do Imóvel: ______________________________________________ Valor do aluguel R$ ________(  ) Locatário (  ) Fiador 
 

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – DADOS PESSOAIS 
Nome completo: _____________________________________________________________________________________________ 
Endereço residencial:_____________________________________________ nº ____  apto. _____  Tel. fixo: ___________________ 
Bairro: _____________  Cidade: _____________________________ UF: _____  CEP: ___________ Tel. Celular _______________ 
CPF: ___________________________________  Identidade: ________________________ data de nascimento: ________________ 
Filiação: Pai: ______________________________________________   Mãe_____________________________________________ 
Naturalidade: ______________________________________________  Profissão: ________________________________________ 
Estado Civil: ______________________  Regime de casamento: _________________________________ Nº de dependentes ______ 
Tempo de residência nesta cidade: ______________________________   Procedente de:  ___________________________________ 
Paga aluguel? __________  Quanto?_________  A quem? (citar nova e telefone fixo):  _____________________________________ 
 

Nome do cônjuge: ________________________________________ CPF: ____________________ Identidade: _________________ 
Empresa onde trabalha: __________________________________ End. Completo: ________________________________________ 
Tel. Comercial:: ______________ Profissão/Cargo _______________Tempo de Trabalho ___________ Renda salarial____________    
 

DADOS PROFISSIONAIS – EMPRESA ONDE TRABALHA 
Nome da empresa(razão social completa):_________________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________ nº ______ sala: ______ tel. fixo:________________ 
Bairro: ______________________________________  cidade: ________________________________ CEP: ___________________ 
Cargo ou função: ______________________ tempo de serviço: ______________________ renda Salarial atual: _________________ 
Tem outros rendimentos? ___________  Quais?_______________________________________  Qual valor? ___________________ 
 

PARTICIPAÇÃO EM FIRMAS 
Firma que participa:____________________________________________________Cargo que ocupa _________________________ 
Endereço completo ___________________________________________________________________________________________ 
Bairro: ______________ Cidade: ________________  UF: _____ CEP: __________ Tel. fixo: ___________ Fax: ____________ 
___________________________ Ramal: ___________________ Fax: (____)__________________________ 
 

 

BENS PATRIMONIAIS: IMÓVEIS QUITADOS COM REGISTRO AT UALIZADO 
Tipo Endereço Cidade Cartório/nº Registro Valor Ônus 

      
      
 

OUTROS BENS – AÇÕES/COTAS/VEICULOS 
Veículo         marca     ano                  placa               valor atual        onerado                   OBS 
 
 

REFERÊNCIAS COMERCIAIS: empresas onde já comprou a prazo (crédito com cartão, cheque ou carnê) 
Nome firma Endereço Telefone fixo Cartões de crédito 

    
    
    

Referências Bancárias Nome da agência Nº conta Tel. do banco/nome gerente 
Banco:    
Banco    
 

REFERÊNCIAS PESSOAIS: QUE NÃO SEJAM PARENTES - DUAS 
 

Nome completo: _____________________________  Endereço: ____________________________  Tel. fixo: __________________ 
Nome completo: _____________________________  Endereço: ____________________________  Tel. fixo: __________________ 
 

 
FAVOR ANEXAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS/COMPROVANTES DO LOCATÁRIOS E FIADORES 

DOCUMENTOS: CPF e Identidade (inclusive do cônjuge) apresentar copias: 
Comprovante residência atual (qualquer correspondência no nome do cadastro) renda mensal (3 vezes o valor do aluguel) IR  
do último exercício, certificado de propriedade de veículo/IPVA. Certidão de casamento, separação ou óbito. Recibo dos 3 
últimos alugueis pagos. Se for sócio de empresas anexar o contrato social e alterações. Documentos e comprovantes para o 
locatário e os dois fiadores. Obs: Fiador com imóvel deverá apresentar o registro do imóvel em (BH ou GRANDE): quitado, 
registrado com a matricula atualizada. Nota: o prazo para confecção do cadastro é de 48 horas. Não recebermos fichas sem o 
preenchimento completo de todos os campos, faltando documentos, cópias ilegíveis nem via fax.  
 
_____________________________________________                    __________________________________________ 
                              LOCAL E DATA                                                              ASSINATURA 


