
 

Atenção! 
 
Orientações no verso 

PÚBLICO 

CADASTRO POSITIVO – SOLICITAÇÃO DE ABERTURA 

(Lei 12.414/2011, alterada pela Lei Complementar 166/2019) 

 

1- Solicito a abertura de cadastro para anotação dos dados relativos a todas as obrigações 

pecuniárias assumidas ou que venham a ser assumidas por mim perante quaisquer pessoas 

jurídicas ou naturais com as quais eu mantenha ou venha a manter relação comercial ou creditícia, 

abrangendo os dados financeiros e de pagamentos relativos às operações de crédito e obrigações 

de pagamento adimplidas em seus respectivos vencimentos ou em atraso, e aquelas a vencer, 

para constarem do Banco de Dados originário aqui indicado: BOA VISTA SERVIÇOS S.A., inscrita 

no CNPJ sob nº 11.725.176/0001-27, com sede à Av. Tamboré, 267, Torre Sul, 15º andar, 

Barueri, SP, CEP 06460-000, com a finalidade de subsidiar a análise e eventual concessão de 

crédito, a venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco 

financeiro.  

 

2- O acesso às informações somente será permitido aos consulentes devidamente credenciados 

pela BOA VISTA SERVIÇOS S.A., na forma da legislação aplicável. 

 

3- Estou ciente de que poderei cancelar, a qualquer tempo, esta solicitação, perante a BOA VISTA 

SERVIÇOS S.A., ou outro gestor de banco de dados do Cadastro Positivo. 

 
Nome*:   

CPF*: Data de Nascimento*:  

RG*: Órgão Emissor*: UF*: 

Nome da Mãe:   

Endereço*:   

   

Bairro:   

CEP*: Cidade*: Estado*: 

Telefone:   

E-mail:   

 
 
Declaro ciência e expressamente AUTORIZO a Boa Vista, nos termos das Leis 12.965/2014 e 
Lei 13.709/2018, de forma livre, a proceder o tratamento dos dados informados no formulário, 
para a finalidade única e exclusiva de atendimento à minha solicitação. 
 

 
____________________________ , ______ de _____________________ de __________ 

                     Local                         Dia                           Mês                              Ano 
 

__________________________________________ 
Assinatura 



 

Atenção! 
 
Este Termo de Solicitação somente poderá ser aceito se devidamente preenchido e assinado pelo consumidor a ser 
consultado ou por seu Procurador. Junto com o Termo enviar uma das opções abaixo: 

• O Termo de Solicitação deve ter firma reconhecida; OU  

• Cópia autenticada do RG com CPF ou CNH do consumidor; OU 

• Cópia simples do RG com CPF ou CNH do consumidor e uma foto do rosto (“selfie”) do consumidor, e nessa 
selfie o consumidor deve estar com os documentos pessoais em mãos, visíveis. 
 

No caso de solicitação realizada Procurador do consumidor, enviar também cópia da Procuração, com firma 
reconhecida do consumidor, que mencione expressamente que o Procurador poderá efetuar a abertura do Cadastro 
Positivo do consumidor. 

 
No caso da opção por envio de selfie, informamos que os dados biométricos serão tratados nos termos do art. 
11, II, “g” da Lei 13.709/2018 – LGPD, exclusivamente para garantia da prevenção à fraude e à segurança do 
consumidor, nos processos de identificação, autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos e para fins de 
atendimento da solicitação contida neste Termo de Solicitação. 
 
Enviar o Termo de Solicitação e os documentos (conforme acima indicado): 

Via upload em: https://consumidorpositivo.custhelp.com/app/formulario   

 
A resposta será preferencialmente por e-mail, a critério da Boa Vista. 

 

PÚBLICO 
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