
MODELO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO 
 
A empresa_____________________,______________________________  
                     (nome da empresa)                       (endereço da empresa)  
 
inscrita no CNPJ sob nº____________, NIRE nº______________________ 
   
através de seus sócios abaixo assinados,  NOME:____________________                                          
                                                           (nacionalidade, naturalid. estado civil) 
____________________________________________________________ 
                                        (profissão, endereço completo) 
____________________________________________________________  
                                (nº da C.I. com órgão e data de expedição e nº do CPF)   
NOME:_____________________________________________________                                                                                        
.                                   (nacionalidade, naturalid. estado civil) 
____________________________________________________________ 
                                        (profissão, endereço completo) 
____________________________________________________________  
                                (nº da C.I. com órgão e data de expedição e nº do CPF)   
 
NOMEIA como FIEL DEPOSITÁRIO o (a)  Sr. (a)_________________  
____________________________, brasileiro (a), natural de____________ 
 _________________________, nascido em _____________, profissão, 
 
 residente e domiciliado à rua___________, Bairro,_____________na  
 
cidade____________________CEP__________, C.I nº__________CPF  
 
nº_____________________, do estabelecimento localizado,__________no  
 
município de__________________(GO), CEP:_____________, inscrita no  
 
CNPJ (MF) sob nº________________, NIRE  
 
nº_________________________________, devendo este assumir as  
 
responsabilidades do referido ofício em conformidade com a Lei  
9.973/2000, e Decreto nº 3.855/2001 que regulamenta a matéria. 
 

Local e data: Goiânia,  ______/_______/_______ 
 

_________________________      ________________________________ 
                Assinatura                                        Assinatura 



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E TERMO DE 
RESPONSABILIDADE 

 
 Eu, ____________________________________________________ 
                                          (nacionalidade, naturalid. estado civil) 
____________________________________________________________ 
                                        (profissão, endereço completo) 
____________________________________________________________  
                                (nº da C.I. com órgão e data de expedição e nº do CPF),  
 
abaixo assinado DECLARO QUE ACEITO SER FIEL DEPOSITÁRIO   
 
da empresa ___________________________________com sede na cidade  
 
_________________Rua___________Bairro________Cep:____________,  
 
inscrita no CNPJ nº_______________________NIRE nº______________e  
 
declaro ainda assumir todas as responsabilidades este ofício em  
 
conformidade com a Lei 9.973/2000 e Decreto nº 3.855/2001, que  
 
regulamenta a matéria. 
 

Local e Data: Goiânia____/_______/_________ 
 
 

___________________________________ 
(Assinatura) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 

 
Nome:_______________________________________________ 

nacionalidade: __________________, estado civil: 

___________________profissão: _______________,inscrito no CPF sob o 

n° ________________, residente e domiciliado na cidade de: 

____________Estado: _______, à rua 

_______________________________ n° _____, Bairro _______ CEP 

___________, declara, para os devidos fins de direito que não é pessoa 

impedida por lei ou condenada a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso ao cargo de fiel depositário, ou a qualquer outra 

função administrativa empresarial, ou por crime falimentar, de 

prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 

da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 

propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do 

Art. 1.011, §1º do Código Civil/2002. 

 

Declara ainda que esta em dia com suas obrigações sociais, não estando 

submetido a nenhum e qualquer processo disciplinar/ético. 

 
Local e data: Goiânia_____/_____/________  

 
 

__________________________ 
Nome completo e assinatura 


