
 

 

 

 

CÓDIGO:______________ 

OUTORGANTE 

 

A empresa ________________________________________________________________________________,com 

sede na cidade de ________________________________________________________, UF ____________ na Rua: 

_____________________________________________________________________________, Nº_____________, 

inscrita sob o CNPJ nº_________________________________e na Junta Comercial do Estado de _____________, 

neste ato representado por seus sócios, Srs. ________________________________________________________e 

____________________________________________________,brasileiros, estado civil: ______________________, 

___________________ profissão: ____________________ , ____________________ residentes e domiciliados na 

cidade de ____________________________________________________________/UF_________inscritos no CPF: 

respectivamente sob os números _________________________________ e _______________________________. 

 

OUTORGADA 

 

Cadastro Forte Brasil Ltda, com sede na cidade de Alfenas – MG, na Rua João Paulino Damasceno, Nº 508 – Caixa 

Postal 9256- Centro – CEP: 37.132-024, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.065.754/0001-09, neste ato representado na 

forma de seu ato constitutivo. 

 

PODERES 

 

Específicos para representar a Outorgante perante a Serasa S. A., com sede na Alameda dos Quinimuras, Nº 187 - 

Planalto Paulista – São Paulo – SP – CEP: 04.068-900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 62.173.620/0001-80 e na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo. Sob o n° NIRE 35.3.0006256-6, podendo fornecer os dados das pessoas físicas e 

jurídicas e os seus registros de obrigações ou títulos de dívidas vencidos e não pagos, referentes aos seus clientes, 

para compor o cadastro PEFIN – Pendências Financeiras da Serasa, bem como para comandar as exclusões das 

dívidas quitadas ou aquelas cujos titulares, por qualquer motivo, não devam constar no PEFIN, podendo, enfim, 

praticar todos os atos previstos no contrato de prestação de serviços de informações do cadastro de PEFIN firmado 

entre a Outorgada e a Serasa, acerca do qual a Outorgante declara estar ciente e conforme com os seus termos. 

 

O presente mandato terá validade por prazo indeterminado, podendo ser revogado a qualquer tempo. 

 

 

____________________________________________ de _______________________de 2016. 

 

 
 
 

Assinatura Sócio Administrador 
(Reconhecer Assinatura em Cartório) 

 
 
 
 
 
 

PROCURAÇÃO 

Endereço para envio: Departamento de Negativação 

Rua Prefeito Chagas, N° 459 - Sala 21 – Centro - Poços de Caldas/MG - CEP: 37.701.010 

Central de Atendimento (35) 3721-4040 



 
 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PROCURAÇÃO. 

 

 

      Preencha os dados cadastrais da sua empresa no Campo OUTORGANTE.   

•  A "Procuração" deverá ser preenchida com o endereço da sua empresa que estiver 

cadastrado na Receita Federal, Preencher também a qualificação do(s) sócio (os) e por fim, 

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO da(s) assinatura(s). Neste documento não poderá 

conter rasuras. Na procuração há espaço para constar até dois sócios, caso seja somente um, 

deixar os campos restantes sem preenchimento.    

 

•  O Custo é de R$ 6,90 por cada NEGATIVAÇÃO realizada, para exclusão da dívida após recebê-

la, não haverá custos.   

 

 

•  O prazo é de 15 dias úteis para a liberação do acesso, após recebermos a procuração em 

nosso endereço, ocasião em que nosso departamento de negativação entrará em contato 

informando o login de acesso e os procedimentos de inclusão.    

 

•  O documento deverá ser enviado para á CADASTRO FORTE BRASIL, no endereço da nossa 

central de negativações: RUA PREFEITO CHAGAS, 459 SALA 21 - CENTRO - POÇOS DE CALDAS 

MG – CEP: 37.701-010. 

 

 

 

 

 

 


