
Documentos - Pessoa Jurídica 

 

1-  Documentação Cadastral 

• Ficha cadastral da empresa (todos os campos devidamente preenchidos);  
• Declaração de empresário (para empresa individual);  
• Contrato social e última alteração contratual (para Ltda);  
• Ata de constituição e ata da última eleição de diretoria (para S/A);  
• Documentos pessoais (RG e CPF) do empresário, sócios e/ou acionistas;  
• Imposto de renda na íntegra com página de protocolo (recibo de entrega a receita), do 

empresário, sócios e/ou acionistas;  

 

2 - Documentação Financeira  

# Empresa Optante Pelo Lucro Real  

• DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica) na integra com página de 
protocolo dos 02 últimos anos;  

• Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (demonstração do 
resultado do exercício) acumulado e conciliado, assinados pelo contador e 
representante legal;  

• DMPLO (demonstração das mutações do patrimônio liquida);  

# Empresa Optante Pelo Lucro Presumido  

• DIPJ (declaração de imposto de renda de pessoa jurídica) na integra com página de 
protocolo dos 02 últimos anos;  

• DARFs de CONFINS ou PIS dos últimos 06 meses, com comprovante de pagamento;  
• DACON (demonstrativo de apuração de contribuições sociais) na integra com página 

de protocolo, dos últimos 06 meses, se a empresa com recolhimento na fonte;  

# Empresa Optante Pelo Simples Nacional  

• DASN (declaração anual do simples nacional) na integra com página de protocolo, dos 
02 últimos anos;  

• DAS do simples nacional dos 06 últimos meses, com os respectivos comprovantes de 
pagamento;  

• Extrato simplificado complexo extraído do sistema de cálculo do simples nacional 
referente ao último mês;  

# Documentação Cadastral e Financeira Para: Empresa s sem fins lucrativos 
(ONGs,Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condomínios e etc)  

• Estatuto social e ata da última alteração da diretoria;  
• DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica) na integra dos 02 últimos 

anos, com página de protocolo;  
• Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (demonstração do 

resultado do exercício) acumulado e conciliado, assinados pelo contador e 
representante legal;  

 


