MODELOS DE CARTAS DO CADOC

N° CADOC

30001-0

Abertura de Conta Padrão – Cartão de Autógrafos

30002-9

Abertura de Conta Padrão – Participante Liquidante

30003-8

Abertura de Conta Padrão – Participante Não-Liquidante

30004-7

Alteração Cadastral de Participante

30005-6

Logon – Cadastramento de Administrador

30006-5

Liquidante-Padrão – Renúncia Informada pelo Próprio Liquidante

30007-4

Liquidante-Padrão – Substituição Informada pelo Não-Liquidante

30008-3

Ordem para Registro e Liquidação de Operação (Doc. 8)

30009-2

Encerramento de Conta Padrão

30010-8

Abertura de Conta Padrão – Participante Câmara

30012-6

Abertura de Conta de Custódia Especial para Não Participante
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Cadoc 30001-0
Abertura de Conta Padrão – Cartão de Autógrafos

(EM EXAME)
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Cadoc 30002-9
Abertura de Conta Padrão – Participante Liquidante
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,
Solicitamos a abertura da Conta Padrão no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para esta instituição, na qualidade de participante liquidante, titular
de... (conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação) no Sistema de Transferência
de Reservas (STR) a partir de ....(dd/mm/aa).
2.
Manifestando, desde já, nossa concordância com as normas expressas do
Regulamento do Selic, anexamos o Cartão de Autógrafos contendo as assinaturas das
pessoas autorizadas por esta instituição.
3.

Por oportuno, fornecemos os dados cadastrais requeridos neste procedimento:
- instituição:... (nome completo da instituição)
- endereço:... (endereço completo da instituição)
- CNPJ:... (número da inscrição)
- contato:... (nome, telefone e e-mail do funcionário)
- forma de acesso ao Selic:... (RSFN, STR- Web, IOS)
Atenciosamente,
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)

(Observação: os dados aqui informados devem ser idênticos aos constantes do
Cadastro Unicad do Banco Central do Brasil.)
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Cadoc 30003-8
Abertura de Conta Padrão – Participante Não-Liquidante
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,
Solicitamos a abertura da Conta Padrão no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para esta instituição, na qualidade de participante não liquidante a
partir de ....(dd/mm/aa).
2.
Manifestando, desde já, nossa concordância com as normas expressas do
Regulamento do Selic, anexamos o Cartão de Autógrafos contendo as assinaturas das
pessoas autorizadas por esta instituição.
3.

Por oportuno, fornecemos os dados cadastrais requeridos neste procedimento:
- instituição:... (nome completo da instituição)
- endereço:... (endereço completo da instituição)
- CNPJ:... (número da inscrição)
- contato:... (nome, telefone e e-mail do funcionário)
- Liquidante-Padrão:... (nome completo e número do ISelic)
- responsável pela transmissão dos comandos:... (nome da própria instituição ou
de seu liquidante-padrão)

(Observação 1: se a própria instituição for responsável pela transmissão de comandos,
a forma de acesso ao Selic será necessariamente via IOS).
Atenciosamente,
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)

Concordamos em ser o Liquidante-Padrão do participante... (nome da instituição),
observado que a transmissão dos comandos de suas operações ficará a... (nosso cargo
ou a cargo dele próprio).
...(local e data)
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos do
Liquidante)

(Observação 2: os dados aqui informados devem ser idênticos aos constantes do
Cadastro Unicad do Banco Central do Brasil.)
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Cadoc 30004-7
Alteração Cadastral de Participante
... (local e data)
Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ
Prezados Senhores,
Solicitamos proceder às seguintes alterações cadastrais da instituição .... (nome
completo), participante ISelic... (número), a partir de ....(dd/mm/aa), no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia:
(preencher somente os dados a serem alterados)
- nome da instituição:
- de:
- para:
- endereço completo da instituição:
- de:
- para:
- tipo de participante:
- de: (sociedade corretora de câmbio, por exemplo)
- para: (sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, idem)
- perfil do participante:
- liquidação financeira (liquidante titular de conta Reservas Bancárias,
liquidante titular de Conta de Liquidação ou não-liquidante):
- de:
- para
- transmissor de comandos (ISelic do próprio participante ou de seu
liquidante padrão):
- de:
- para
- forma de acesso ao Selic (preencher se transmissor de comandos):
-... (RSFN, STR- Web, IOS)
- contato da instituição (preenchimento obrigatório):
-... (nome, telefone e e-mail atualizados do funcionário)
Atenciosamente,
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)
Ciência e Concordância do Liquidante-Padrão (somente na hipótese de alteração de
participante não liquidante)
...(local e data)
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos do
Liquidante)
(Observação: os dados aqui informados devem ser idênticos aos constantes do
Cadastro Unicad do Banco Central do Brasil.)
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Cadoc 30005-6
Logon – Cadastramento de Administrador

DEMAB/ DICEL
1 – Tipo de solicitação



Inclusão



Alteração



Exclusão

2 – Informações do Administrador para Cadastro
Nome do participante por extenso:
ISelic:

Usuário:

Nome:

CPF:

-

3 – Informações do Participante para Contato
Endereço:

Telefone:

CEP:

E-mail:

Cidade:

UF:

Local para retirada de senha:



DEMAB/DICEL
DEBAN/GTSPA

4 – Declaração/Assinaturas dos Representantes Legais
Declaro estar ciente das condições estipuladas no verso deste documento.
Local e Data:
Assinatura/Nome/Cargo

Assinatura/Nome/Cargo

Uso do Banco Central
Data Credenciamento

Carimbo/Assinatura
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Instruções de Preenchimento
Preencher as informações para cadastro neste formulário em letra de forma ou à máquina, respeitando-se o
espaço reservado para o seu preenchimento.

1 - Tipo de Solicitação
O objetivo deste formulário é informar a inclusão, alteração ou exclusão dos dados referentes ao
cadastramento de Administrador do Participante. A manutenção do cadastro de usuários do participante ficará
a cargo deste Administrador.

2 - Informações do Administrador para Cadastro
Participante - Código do participante no Selic (ISelic) e o nome do participante por extenso.
Usuário Palavra-chave que identificará o Administrador do participante no sistema.
Nome Nome completo do Administrador do participante.
CPF O número do CPF do Administrador do participante.

3 - Informações da Instituição para Contato
Preencher os dados necessários para contato do Banco Central com o Administrador do participante.
No campo <Local de entrega da senha>, assinalar onde deseja retirar a senha:



DEMAB/DICEL, no Rio de Janeiro - Av. Presidente Vargas, 730 - 4°. Andar - Cep.: 20071-900
demais estados, consulte o DEMAB/DICEL pelos tels: 0800-201054 para RJ, SP e BSB e (21) 3506-8969
para as demais localidades.

4 - Declaração/Assinatura dos Representantes Legais
Autorização dos representantes legais do participante junto ao Selic indicando o funcionário, informado
no item 2 deste formulário, como responsável pela manutenção do cadastro de usuários deste participante nos
Selic e seus módulos complementares.
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Cadoc 30006-5
Liquidante-Padrão – Renúncia Informada pelo Próprio Liquidante
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,

Comunicamos-lhe nossa decisão de não mais ser o Liquidante-Padrão da
instituição... (nome completo), participante ISelic... (número) a partir de ....(dd/mm/aa).
2.
Em anexo, cópia da correspondência informando tal decisão à... (nome completo
da instituição), com o respectivo ciente.

Atenciosamente,
... (carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)
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Cadoc 30007-4
Liquidante-Padrão – Substituição Informada pelo Não-Liquidante
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,
Comunicamos-lhe a substituição do Liquidante-Padrão da instituição... (nome
completo), participante ISelic... (número), a partir de ....(dd/mm/aa):
- de:... (nome e ISelic do liquidante-padrão substituído)
- para:... (nome e ISelic do liquidante-padrão substituto)
2.

Por oportuno, fornecemos os dados cadastrais requeridos neste procedimento:
- Responsável pela Transmissão dos Comandos:... (nome da própria instituição
ou do liquidante-padrão substituto)

Atenciosamente,
... (carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)

Ciência do Liquidante-Padrão Substituído
... (nome e ISelic da instituição liquidante)
...(local e data)
... (carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)

Ciência e Concordância do Liquidante-Padrão Substituto
... (nome e ISelic da instituição liquidante)
...(local e data)
... (carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)
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Cadoc 30008-3
Ordem para Registro e Liquidação de Operação (Doc.8)
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Cadoc 30009-2
Encerramento de Conta Padrão
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,
Solicitamos o encerramento da Conta Padrão... (número), de titularidade...
(nome do participante), ISelic... (número), a partir de... (dd/mm/aa), em virtude de...
(cisão, fusão, incorporação, extinção, mudança de objeto de social, encerramento das
atividades ou outro a especificar).

Atenciosamente,
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)

Ciência do Liquidante-Padrão (somente na hipótese de encerramento de Conta Padrão
de participante não liquidante)
...(local e data)
... (carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)
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Cadoc 30010-8
Abertura de Conta Padrão – Participante Câmara
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,
Solicitamos a abertura da Conta Padrão no Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para esta entidade a partir de ....(dd/mm/aa).
2.
Manifestando, desde já, nossa concordância com as normas expressas do
Regulamento do Selic, anexamos o Cartão de Autógrafos contendo as assinaturas das
pessoas autorizadas por esta câmara.
3.

Por oportuno, fornecemos os dados cadastrais requeridos neste procedimento:
- entidade:... (nome completo da câmara)
- endereço:... (endereço completo da câmara)
- CNPJ:... (número da inscrição)
- contato:... (nome, telefone e e-mail do funcionário)
- Liquidante-Padrão:... (nome completo e número do ISelic)

Atenciosamente,
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos)

Ciência e Concordância do Liquidante-Padrão
...(local e data)
...(carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos do
Liquidante)

(Observação: os dados aqui informados devem ser idênticos aos constantes do
Cadastro Unicad do Banco Central do Brasil.)
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Cadoc 30012-6
Abertura de Conta de Custódia Especial para Não Participante
... (local e data)

Ao
Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab)
Banco Central do Brasil
Av. Presidente Vargas, 730 – 4º andar
20071-900 Rio de Janeiro RJ

Prezados Senhores,
Solicitamos a abertura de conta de custódia especial destinada a acolher títulos
públicos federais em processo de... (constituição de capital, aumento de capital, ou
enquadramento de capital), no Banco Central do Brasil, relativo(a) a instituição não
participante do Selic a partir de ....(dd/mm/aa).
2.

Abaixo, os dados cadastrais requeridos neste procedimento:
- instituição:... (nome completo da instituição)
- endereço:... (endereço completo da instituição)
- contato:... (nome, telefone e e-mail do funcionário)
- jurisdição:...(Gerência Técnica do Deorf/Desup que jurisdiciona a sede da
instituição)

Atenciosamente,
... (carimbos e assinaturas de pessoas relacionadas no Cartão de Autógrafos do
participante interessado, que será responsável pela transmissão dos comandos)
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