
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA LIGADA 
1- Este formulário é complementar à FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA solicitante de apoio financeiro.
2- Utilização para pessoa jurídica que, em relação à solicitante de apoio financeiro, seja sócia com 10% ou mais do

capital votante e/ou seja fiadora/avalista/interveniente hipotecante.
3- Este formulário deve ser apresentado na forma impressa e assinado por representante legal da empresa.
4- As informações são de uso estritamente confidencial.

01 – CARACTERIZAÇÃO 
Razão Social CNPJ 

Nome Fantasia Capital Social Integralizado – em R$ 

Data de constituição Controle do Capital 
 Público  Privado      Nacional   Estrangeiro 

Setor de Atividade Atividade Principal 
 Indústria     Comércio   Serviços 

Forma jurídica 
 Firma individual   Sociedade Limitada   Sociedade por Ações    Outra (especificar): 

Endereço Bairro 

Município U.F. CEP 

DDD Telefone 1 Telefone 2 Fax Site 

E-mail Tributação do Imposto de Renda 
    Lucro Presumido        Lucro Arbitrado   Lucro Real    Simples 

Nome comercial / Fantasia 

02 – SITUAÇÃO DA DECLARANTE 
Vinculada à empresa: como: 
(  ) Sócio com 10% ou mais do capital votante (  ) Fiador/avalista/interveniente hipotecante 

03 - SÓCIOS / COTISTAS / ACIONISTAS / ADMINISTRADORES 

Nome / Razão Social CPF/CNPJ % participação na sociedade Início Mandato até Nacionalidade 

04 – EMPRESAS EM QUE PARTICIPA 
Nome/Razão social CNPJ % de participação 



Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

05-REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Banco Agência Cliente desde 

06 – CONTATO NA EMPRESA 
Sócio/ Diretor / Gerente Telefone fixo Celular E-mail

Contador Telefone fixo Celular E-mail

07 – RESPONSABILIDADES DO DECLARANTE1

a) Assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações aqui contidas, autorizando o BRDE a utilizá-las nos limites legais.
b) Autorizo o BRDE a acessar o Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, no que se refere à obtenção de dados
sobre o endividamento desta empresa (e, se couber, das demais empresas do Grupo Econômico, com seus respectivos CNPJ) junto ao
Sistema Financeiro Nacional, durante vigência de toda e qualquer operação de crédito realizada com o BRDE até sua total
quitação, com vistas à avaliação de risco necessária ao exame do pedido de concessão de crédito da empresa identificada no campo 02
acima, vedada a sua divulgação para terceiros.
Nome Cargo 

Local e Data 1 Assinatura do Representante Legal da Empresa (sócio/ administrador/ procurador) 
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