
 

 

 

ANEXO  

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - LOJISTA CARTÃO  

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

Documentação do Habilitante 

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

 
Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário) 

 

Cópia simples do Cartão CNPJ. 
 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados) 

 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma) 

Comprovação do Crédito  

Cópia simples do relatório de vendas com saldo em 13/02/2020. 

Cópia do contrato de vinculação do lojista ao sistema de cartão de crédito da DACASA. 

Outros documentos  

 

 

 



 

 

 

ANEXO  

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO - LOJISTA CDC 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

Documentação do Habilitante 

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

 
Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário. 
 

 
Cópia simples do Cartão CNPJ. 
 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados) 

 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma) 

Comprovação do Crédito  

Cópia simples do relatório de vendas com saldo em 13/02/2020. 

Cópia do contrato de vinculação do lojista ao sistema de crédito da DACASA. 

Outros documentos  

 

 

 



 

 

  

ANEXO  

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO – FORNECEDOR / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

PESSOA JURÍDICA   

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

Documentação do Habilitante 

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

 
Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário). 

 

Cópia simples do Cartão CNPJ. 
 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados). 

 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma). 

Comprovação do Crédito  

Cópia simples da nota fiscal e título de cobrança. 

Cópia simples do contrato que comprove a relação entre as partes (assinado por ambas as partes). 

Outros documentos  

 

 

 



 

 

 

ANEXO  

 
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL 

 
PESSOA JURÍDICA   

 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

Documentação do Habilitante 

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

 
Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário). 
 

Cópia simples do Cartão CNPJ. 
 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados). 

 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma). 

Comprovação do Crédito  

Cópia das principais peças do processo (inicial, sentença, acordão) 

Cópia simples da certidão de habilitação de crédito expedida pelo juízo. 

Cópia da comprovação do Trânsito em julgado do processo. 

Cópia da planilha de cálculo (segundo índices de atualização do Tribunal respectivo) do valor atualizado da dívida até 

12/02/2020. 

Outros documentos  

 

 

 



 

 

 

ANEXO  

 
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS  

 
PESSOA JURÍDICA   

 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

Documentação Exigida  

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados). 

 

Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário. 

Cópia simples do Cartão CNPJ. 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma). 

Comprovação do Crédito  

Cópia das principais peças do processo (procuração ou substabelecimento, sentença, acórdãos e certidão do trânsito 

em julgado) 

Cópia da planilha de cálculo homologado pelo juízo (segundo índices de atualização do Tribunal respectivo) do valor 

atualizado da dívida até 12/02/2020. 

Outros documentos  

 

 

 



 

 

 

ANEXO  

 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO – INVESTIDOR INSTITUCIONAL  

PESSOA JURÍDICA   

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 

Documentação do Habilitante 

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

 
Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário). 

 

Cópia simples do Cartão CNPJ. 
 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados). 

 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma). 

Comprovação do Crédito  

Cópia simples da nota que comprove a operação. 

Outros documentos  

 

 

 



 

 

 

ANEXO  
 
 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO – CRÉDITOS DIVERSOS  
 

PESSOA JURÍDICA   
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  
 

Documentação do Habilitante 

Cópia autenticada do documento de identificação com foto (RG / CNH / CTPS / Passaporte / Identidades Funcionais 
expedidas por Conselhos – ex.: OAB, CREA, COREN, CRM, etc.) do signatário do pedido de habilitação. 

Comprovante de endereço (com emissão nos últimos 03 meses) do signatário do pedido de habilitação. 

 
Cópias autenticadas do atual Estatuto ou Contrato Social ou última alteração. Em caso de MEI (apresentar requerimento 
de empresário). 

 

Cópia simples do Cartão CNPJ. 
 

Cópia autenticada de Procuração particular ou pública do representante da empresa que assina a declaração de crédito, 
com poderes para este ato (em caso de requerimento realizados por terceiros ou advogados). 

 

Comprovação de Requerimento 

Requerimento de Habilitação (devidamente assinado com reconhecimento de firma). 

Comprovação do Crédito  

 

 

 

 


