Documentos Necessários
Para cadastramento no Banco do Brasil, apresente à agência, originais dos documentos
abaixo, referentes à Empresa/Entidade, assim como solicitamos o preenchimento dos
formulários disponíveis no site do banco.
DOCUMENTOS PARA CADASTRAMENTO PJ
Documentos da Pessoa Jurídica
1. Formulário - Cadastramento de Pessoa Jurídica;
2. Formulário - Relação de Faturamento;
3. Formulário – Coleta de Dados da Empresa (Para Empresa com Faturamento Bruto
Anual a partir de R$ 1 milhão ou que já teve relacionamento anterior com o Banco).
4. Documento de constituição e suas alterações posteriores se forem o caso,
devidamente registrados nos órgãos competentes;
5. Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal, emitido, no
máximo, há 30 dias, por meio de consulta à Internet (www.receita.fazenda.gov.br);
6. Procuração (quando existir).
Documentos dos Sócios e Dirigentes
1. Formulário - Cadastramento de Pessoa Física, no caso de sócios e dirigentes da
Empresa/Entidade que ainda não estejam cadastrados no Banco;
2. Documento de identificação e CPF (sócios e cônjuges);
3. Certidão de casamento (se for o caso);
4. Comprovante de residência (emitido ou postado há menos de 90 dias);
5. Comprovante de renda: exceto se trabalhador informal (apresentar um dos
comprovantes a seguir) - contracheque, carteira de trabalho, declaração comprobatória
de rendimentos fornecida pela fonte pagadora; Ocupação principal for empresário:
DECORE - Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimento fornecida e
assinada por profissional de contabilidade ou Comprovante de recolhimento do INSS
acompanhado da declaração de rendimentos.
6. Procuração (quando existir).
Relação de Bens (opcional)
1. Bens Imóveis - comprovante de propriedade de imóveis (título de propriedade,
certidões ou escritura de promessa de compra e venda, registrados); comprovante de
pagamento do IPTU ou ITR do último exercício; certidão de comprovação ou
inexistência de ônus, emitida há menos de um ano (hipoteca, penhor, alienação
fiduciária etc.);
2. Bens Móveis - comprovante de propriedade de bens móveis (máquinas e
implementos); Certidão de Registro e Licenciamento de Veículos do último ano;
3. Semoventes (animais de rebanho que constituem patrimônio) - declaração contendo
relação detalhada dos semoventes.
Obs.: outros documentos poderão ser solicitados, de acordo com o tipo de empresa.

