
 

Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Serviços Integrados de Saúde 
Coordenadoria de Benefícios 
Seção de Análise de Despesas Médicas 

REMESSA DE DOCUMENTOS PARA FATURAMENTO 

CNPJ:       
 

Razão Social:                                                                         Nº de Remessa/Fatura: 

Responsável pelo faturamento: E-mail:      Telefone 

Relação de guias de atendimento 

N° Matrícula Pró-Ser Nome do beneficiário Valor da guia em R$ 
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 Valor total da remessa: R$ 

Data Assinatura do credenciado: 
 

Encaminhar em duas vias: uma para o Pró-Ser outra para recibo ao credenciado.
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