
 

 

CREDOR PESSOA FÍSICA 
 
MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA – QUITAÇÃO  
 

Carta de Anuência 
 
Pela presente,___________________________________________________, 
RG___________________, CPF ________________________, vem declarar que o(s) 
título(s)/documento(s) de dívida abaixo relacionado(s) se encontra(m) quitado(s), 
portanto não se opõe e de fato autoriza o(s) cancelamento(s) do(s) registro(s) de 
protesto, deixando esclarecido que o responsável pela obrigação deverá comparecer a 
serventia de protesto para o recolhimento de custas, emolumentos e demais despesas 
devidas pelo(s) cancelamento(s): 
 
Título nº _________________________ 
Valor R$ _________________________ 
Vencimento ______________________ 
Responsável pela obrigação______________________________________________ 
CPF/CNPJ ____________________________________________________________  
 
Bauru,    

____________________________________ 
Assinar e reconhecer a(s) firma(s) 

_______________________________________________________________ 
 

CREDOR PESSOA JURÍDICA 
 

MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA – QUITAÇÃO 
 

Carta de Anuência 
Pela presente,___________________________________________________, 
inscrita(o) no CNPJ____________________________ neste ato representada por 
____________________________________, portador(a) do RG 
_____________________, inscrito(a) CPF _____________________, vem declarar 
que o(s) título(s)/documento(s) de dívida abaixo relacionado(s) se encontra(m) 
quitado(s), portanto não se opõe e de fato autoriza o(s) cancelamento(s) do(s) 
registro(s) de protesto, deixando esclarecido que o responsável pela obrigação deverá 
comparecer a serventia de protesto para o recolhimento de custas, emolumentos e 
demais despesas devidas pelo(s) cancelamento(s): 
 
Título nº _________________________ 
Valor R$ _________________________ 
Vencimento ______________________ 
Responsável pela obrigação______________________________________________ 
CPF/CNPJ ____________________________________________________________  
 
Bauru,   . 

 
____________________________________ 

Assinar e reconhecer a(s) firma(s)  
Observação: contatar a serventia acerca da necessidade de apresentação de 
documentos de representação legal caso não tenha já arquivado na serventia.  



 

 

CREDOR PESSOA FÍSICA 
 
MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA – SIMPLES  
 

Carta de Anuência 
 
Pela presente,___________________________________________________, 
RG___________________, CPF ________________________, ANUI ao 
cancelamento do(s) registro(s) de protesto do(s) título(s)/documento(s) abaixo 
identificando(s), deixando esclarecido que o responsável pela obrigação deverá 
comparecer a serventia de protesto para o recolhimento de custas, 
emolumentos e demais despesas devidas pelo(s) cancelamento(s)  : 
 
Título nº _________________________ 
Valor R$ _________________________ 
Vencimento ______________________ 
Responsável pela obrigação_________________________________________ 
CPF/CNPJ ______________________________________________________  
 
Bauru,    

____________________________________ 
Assinar e reconhecer a(s) firma(s) 

_______________________________________________________________ 
 

CREDOR PESSOA JURÍDICA 
 

MODELO DE CARTA DE ANUÊNCIA – SIMPLES 
 

Carta de Anuência 
 
Pela presente,___________________________________________________, 
inscrita(o) no CNPJ____________________________ neste ato representada 
por ____________________________________, portador(a) do RG 
_____________________,inscrito(a) CPF _____________________, ANUI ao 
cancelamento do(s) registro(s) de protesto do(s) título(s)/documento(s) abaixo 
identificando(s), deixando esclarecido que o responsável pela obrigação deverá 
comparecer a serventia de protesto para o recolhimento de custas, 
emolumentos e demais despesas devidas pelo(s) cancelamento(s)  : 
Título nº _________________________ 
Valor R$ _________________________ 
Vencimento ______________________ 
Responsável pela obrigação_________________________________________ 
CPF/CNPJ ______________________________________________________  
 
Bauru,   .____________________________________ 

Assinar e reconhecer a(s) firma(s)  
Observação: contatar a serventia acerca da necessidade de apresentação de 
documentos de representação legal caso não tenha já arquivado na serventia. 


