
 
 

 
Alameda Europa, 150 – Tamboré – Santana de Parnaíba - SP 

Telefone (11) 2185-3152 
www.embracon.com.br 

Pessoa Física/Motorista de caminhão 
 
Documentos pessoais (É obrigatório um dos documentos abaixo + a selfie) 
 
Documento de Identificação:  
✔ RG 
✔ Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
✔ Carteira das Forças Armadas (Minex, Miaer, Mimar)  
✔ Carteira do Conselho dos Órgãos de Classe (OAB, CRC, CRM, CRECI, CRO, CRQ, Coren etc.)  
✔ RNE (Registro Nacional do Estrangeiro) 
 
Obs.: Para cotas de auto, será obrigatório o envio da CNH, ou a justificativa da ausência desse documento no processo. 
 
 Selfie: Será obrigatório o envio da Selfie segurando o documento escolhido acima.  
Caso o seu cadastro seja aprovado automaticamente, será necessário o envio da Selfie no processo de faturamento. 
 
Comprovante de endereço (É obrigatório um dos documentos abaixo) 
✔ Conta de consumo (água, luz, gás, TV por assinatura ou telefone fixo). Deverá estar em seu nome, ou parente de primeiro grau 

(pai, mãe, cônjuge, irmão) desde que residam no mesmo endereço do consorciado. O comprovante deverá ser do mês atual, ou 
anterior à data da solicitação de análise. 

✔ Fatura de cartão de crédito que tenha bandeira. 
✔ Extrato atual do FGTS 
✔ Boleto bancário do consórcio, desde que o cliente tenha pago 6 (seis) ou mais parcelas. 
 
Comprovantes de renda  

Produtor rural (Encaminhar um dos comprovantes abaixo)  

✔ Declaração de Imposto de Renda (IR) atual, com recibo de entrega. Caso sua renda nãoseja passível de tributação, 
esse documento não será obrigatório. 

✔ Nota fiscal de produtor rural dos 6 (seis) últimos meses acompanhada do Cadastro do INCRA, ou da última declaração do 
ITR (Imposto Territorial Rural) e/ou último ITR (Imposto Territorial Rural) e/ou 

✔ Extratos bancários dos 6 (seis) últimos meses.  
✔ Obs: Caso o extrato seja emitido pela internet, encaminhea foto do cartão da conta-corrente. 

Caso seja solicitado um Devedor Solidário para prosseguir com a análise de cadastro, este também deverá apresentar 
a mesma documentação solicitada ao consorciado, de acordo com sua categoria profissional, e comprovante de 
renda maior ou igual a 3 (três) vezes o valor da parcela.  

O prazo para análise é de 2 a 4 dias a partir do recebimento da documentação completa. 

IMPORTANTE: Em caso de documentos inconsistentes ou incompletos, poderemos solicitar nova documentação ou 
um Devedor Solidário. 

Envio de documentos  

Documentos pessoais, comprovante de endereço e de renda poderão ser enviados de duas formas: 

App – Encaminhe os documentos através do App, ou pelo nosso site na área de Clientes. 

E-mail – Envie os documentos para contemplado@embracon.com.br 


