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DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DE DADOS  –   PESSOA JURÍDICA 

(NECESSÁRIO PREENCHIMENTO COMPLETO) 
 

À OFICIALA DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR/BA, 
 

Dados da Pessoa Jurídica 

 
Razão Social: ____________________________________________________________________ 
Nome Fantasia:__________________________________________________________________ 
CNPJ: ______________________________ 
Endereço completo:_______________________________________________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________ 
[   ] NÃO QUERO PRESTAR AS DECLARAÇÕES ABAIXO 
 

Beneficiário final * 

 
* Se for o caso: [  ] Declara, sob as penas da lei, que não há beneficiário final, conforme as exceções previstas no §3º, 
do art. 8º, da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018. 
** Vide art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018 (disponível no mural do cartório e em: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97729) 
 
Nome completo: _________________________________________________________________ 
RG: ____________________________ Órgão Expedidor:  _______________________________ 
CPF: ___________________________  Nacionalidade: __________________________________ 
E-mail: ___________________________________ 
Telefone pessoal e celular: ________________________ 
 

Representante legal [   ] , preposto [   ], sócio [   ], que compareçam no ato. 

 

Nome completo: _________________________________________________________________ 
RG: ____________________________ Órgão Expedidor:  _______________________________ 
CPF: ___________________________  Nacionalidade: __________________________________ 
E-mail: ___________________________________ 
Telefone pessoal e celular: ____________________________ 
 

Declaro em nome da pessoa jurídica em relação a proprietários, sócios, beneficiários finais, representantes legais e 
prepostos: 

 
São pessoas expostas politicamente*, atualmente ou nos últimos 5 anos? [   ] SIM    [   ] NÃO 
São familiares de pessoa exposta politicamente? [   ] SIM   [   ] NÃO 
São colaboradores estreitos de pessoa exposta politicamente? [   ] SIM [   ] NÃO 
 
*(Resolução COAF nº 29, de 07/12/2017. Consulte: http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-
normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1 . Disponível no mural e no site do Cartório.) 
 
Se enquadram nos casos da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, ou possuem envolvimento com terrorismo?. 
Consulte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13260.htm [ ]Sim [   ]Não 
 

http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1
http://www.fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13260.htm
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Documento(s) anexo(s): 

 

Conforme o caso, cópia do [ ] contrato social; [ ] estatuto; [ ] procuração* e/ou [ ] outro instrumento de representação. 

*Procuração com poderes de administração? [  ] SIM ou [  ] NÃO 

*Procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, conferida em caráter irrevogável ou irretratável ou 
isenta de prestação de contas? [  ] SIM ou [  ] NÃO 
 
DECLARO os dados acima, para fins de completar os dados essenciais de cadastro faltantes no título apresentado a 
protocolo. 
 
DECLARO serem verdadeiros todas as informações prestadas, sob as penas da lei. 
 
 
 
 
Salvador/BA,      /     /      . 
 
 
__________________________________________________________ 
(assinatura com firma reconhecida ou comprovação de legitimidade) 


