
TIPO DESCRIÇÃO 

SPC NACIONAL 

Informação em âmbito nacional sobre:  
Registro de débitos de devedores informados 
por vários segmentos empresariais, 
associados e parceiros; 
Síntese cadastral: nome, data de nascimento, 
nome da mãe e titulo de eleitor (quando 
constar); 

Consultas anteriores (90 dias); Alerta sobre 
documentos roubados/extraviados; 
Confirmação de endereço de instalação de 
telefone, quando informado este dado. 

USECHEQUE 

Informações sobre cheques devolvidos sem 
fundos: motivos 12, 13, e 14: 
Cheques sustados: 
20- Cheque sustado em branco 
21 – Contra ordem ou oposição (desacordo 
comercial), quando consultado o próprio 
cheque. 
24 – Bloqueio judicial ou por determinação do 
BACEN 
25- Cancelamento do talonário pelo banco 
28 -  Contra ordem roubo/furto 
29 – Bloqueio por falta de comunicação pelo 
correntista 
30 – Cheques cancelados por furto ou roubo 
de malotes 
Sustação contumaz do motivo 21; 
Cheques devolvidos incluídos pelas 
empresas associadas. 

Confirmação do endereço de instalação do 
telefone, quando informado este dado; 
Síntese cadastral: nome, data de nascimento, 
nome da mãe, título de eleitor (quando 
constar); Alerta sobre cheques roubados / 
extraviados; Endereço de agência bancária; 

INTEGRADA SPC NACIONAL + USECHEQUE 

SUPER FÍSICA 
Consulta completa pessoa física: SPC, CCF, 
Protesto, Ação. 

CONCENTRE 

Informações de pessoas físicas e jurídicas, 
contemplando protestos de títulos por falta de 
pagamento, ações judiciais (executiva cível, 
executiva fiscal da Justiça Federal e de busca 
e apreensão de bens), pedidos e decretações 
de falência e concordata, pendências 
financeiras, bem como emissão de cheques 
sem fundos constantes dos Registros do 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem 
fundos do Banco Central do Brasil, além de 
participantes em empresas falidas. 

MÁXIMA CPF INTEGRADA + CONCENTRE 

MÁXIMA CNPJ 
CONCENTRE + SPC JURÍDICO + USE 
CHEQUE 

SPC 
EMPRESARIAL 

Informado o CNPJ, e a Razão Social, 
confirma os dados. Alerta quando a empresa 
consultada apresenta indícios de atuação 
fraudulenta; Condição do CNPJ no Cadastro 



Oficial; Nome Fantasia; Fundação; Endereço 
Completo; Código e descrição da Natureza 
Jurídica; Código(CNAEF) e descrição da 
Atividade econômica; segmento;  
Consulta completa Pessoa Jurídica:  SPC, 
CCF, Protesto, Ação. 

USE FONE 
Síntese cadastral; 
Endereço de instalação de dois telefones 
informados; 

Notificação Do Consumidor 

Envio de notificação de registro ao 
consumidor, quando da inclusão de registro 
pelo associado. (Cumprimento do Código de 
Defesa do Consumidor) 

 


