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DICIN – DIVISÃO DE CAPITAIS INTERNACIONAIS

1. Introdução
Para o registro de capitais estrangeiros no sistema de Registro Declaratório Eletrônico
(RDE), em qualquer de seus subsistemas – ROF (Registro de Operações Financeiras), IED
(Investimento Externo Direto) e Portfólio (Investimento Externo em Portfólio), é necessário que os
titulares envolvidos, pessoas físicas ou jurídicas, residentes e não residentes no país, bem como
seus representantes, estejam cadastrados no Cademp (Cadastro de Empresas).
O cadastramento no Cademp, bem como a atualização dos dados cadastrais, é feito pelo
próprio interessado ou seu representante através da transação PEMP500 do Sisbacen (Sistema de
Informações Banco Central). A consulta a cadastros é feita pela transação PEMP600.

2. Acesso às transações do Sisbacen pela Internet
O acesso às transações do Sisbacen para registros e consultas no Cademp (PEMP500 e
PEMP600), bem como no RDE-IED e no RDE-ROF, pode ser feito pela Internet, mediante prévio
credenciamento no Sisbacen como usuário especial, conforme instruções contidas no site do Banco
Central
(http://www.bcb.gov.br/?SISBACENUSUESP)
via
aplicativo
SisbacenWeb
(https://www3.bcb.gov.br/sisbacenweb/)

3. Consulta a Cadastros
Depois de efetuado o acesso ao Sisbacen e selecionada a transação de consulta,
PEMP600, o sistema apresenta a tela MEMP600:
TRANSACAO PEMP600
CONSULTA CADASTRO
MEMP600
------------------------------------------------------------------------------1. EMPRESA/PESSOA FISICA NACIONAL
2. EMPRESA/PESSOA FISICA ESTRANGEIRA
------------------------------------ OPCAO: _ --------------------------------CNPJ.............:
CPF..............:
CADEMP...........:
NOME OU INICIO...:
NOME REDUZIDO....:
COM O(S) NOME(S).:
:
:
PARTE DE UM NOME.:
CADEMP MATRIZ ...:

______________
___________
______
________________________________________
______________
_________________________
_________________________
_________________________
__________
______

------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
F9=TRANSACAO
F1=SOS
F12=ENCERRA
F3=RETORNA





No campo OPÇÃO, digitar "1" para consultar empresa brasileira ou pessoa física residente
no país ou "2" para consultar empresa estrangeira ou pessoa física não residente no país;
Preencher um dos campos de pesquisa, preferencialmente, o campo COM O(S) NOME(S);
Teclar ENTER.

Se houver apenas uma empresa/pessoa física com o nome indicado, é apresentada tela
com os seus dados cadastrais. Se mais de um cadastro atender ao critério de pesquisa, é
apresentada uma relação desses cadastros, devendo ser selecionada a empresa/pessoa física
procurada ou refinado o critério de pesquisa.
Se nenhum cadastro atender ao critério de pesquisa, é apresentada mensagem no alto da
tela informando do insucesso e sugerindo a utilização de outra opção de pesquisa.
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Neste caso, deve-se pesquisar utilizando sucessivamente outros campos de pesquisa, p.
ex. parte de um nome, até ter-se certeza de que a empresa/pessoa física não está cadastrada.
Os dados cadastrais da empresa/pessoa física são apresentados na tela MEMP6101, se
tratar-se de empresa ou pessoa física nacional, ou na tela MEMP6103, no caso de empresa ou
pessoa física estrangeira.
Atenção: É muito importante que os dados cadastrais sejam mantidos atualizados e o mais
completos possível. As alterações ou complementações necessárias devem ser feitas pelo próprio
interessado.
As empresas que possuam CNPJ e necessitem atualizar seus dados cadastrais devem
primeiramente efetuá-los diretamente na Receita Federal do Brasil (RFB), conforme previsto na
Instrução Normativa vigente relativa ao CNPJ, para posterior atualização no Cademp.

4. Cadastramento e Alteração
O cadastramento e alteração do nome e endereço são efetuados pela transação PEMP500.
A tela inicial dessa transação traz orientações importantes:
TRANSACAO PEMP500
ATUALIZACAO CADASTRO
MEMP500
------------------------------------------------------------------------------1. INCLUSAO PESSOA FISICA/JURIDICA NACIONAL
2. INCLUSAO PESSOA FISICA/JURIDICA ESTRANGEIRA
3. ALTERACAO PESSOA FISICA/JURIDICA NACIONAL
4. ALTERACAO PESSOA FISICA/JURIDICA ESTRANGEIRA
---------------------------------- OPCAO: _ ---------------------------------Informar
CNPJ: ______________
ou
CPF: ___________
ou CADEMP: ______
(Apenas para as opcoes 3/4)
-----------------------------------------------------------------------------ATENCAO:
- O cadastramento em duplicidade é prejudicial ao cadastrado. Evite isso,
consultando antes a PEMP600.
- Consulte o Manual do Cademp, disponível em: www.bcb.gov.br/?RDEMANUAIS
- Persistindo dúvidas, consulte o Bacen: cademp@bcb.gov.br
fax: 61.3414-1794
------------------------------------------------------------------------------ENTRA=SEGUE
F1=AJUDA
F3=RETORNA
F9=TRANSACAO






No campo OPÇÃO, digitar "1", “2”, “3” ou “4” conforme a opção desejada;
Informar no campo próprio o CNPJ ou o CPF da pessoa física/jurídica a ser cadastrada ou o
código Cademp a ser alterado. No caso de pessoa física ou jurídica estrangeira, o campo
CNPJ/CPF pode ser deixado em branco quando não existir;
teclar ENTER.

Atenção: Para inclusão no Cademp de Pessoa Física ou Jurídica nacional é necessário
acessar o Sisbacen com o credenciamento específico (login e senha) dessa pessoa.
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4.1. Inclusão de pessoa física/jurídica nacional
Tendo sido digitado “1” no campo OPÇÃO da tela MEMP500 acima e informado CPF/CNPJ,
o sistema apresenta a tela MEMP5101:
TRANSACAO PEMP500
ATUALIZACAO CADASTRO
MEMP5101
-------------------------- INCLUSAO CADEMP - NACIONAL ------------------------NOME/RAZAO SOCIAL: NOME NOME NOME NOME ______________________________
: __________________________________________________
NOME REDUZIDO ...: _______________
CADEMP MATRIZ ...: ______
NOME MAE ........: __________________________________________________
DATA NASCIMENTO .: __ / __ / ____ (DD/MM/AAAA)
CNPJ/CPF.........:XXXXXXXXXXXXXX
NATUREZA JURIDICA: __
CNAE IBGE..: 6424703
CONGL. FINANC.(S/N): _
ENDERECO PRINCIPAL:
ENDERECO........:
COMPLEM. ENDER..:
CIDADE..........:
DDD.............:
E-MAIL..........:

________________________________________
________________________________________ CEP: ________
______ / ______________________
ESTADO:
____
TELEFONE: ________
FAX..: ________
____________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------F9=TRANSACAO
F1=AJUDA
ENTRA/ENTER=CONTINUA
F3=RETORNA
F12=ENCERRA

Dados como Nome/Razão Social, data de nascimento e código CNAE/IBGE são importados
da base da Receita Federal do Brasil e inseridos automaticamente no sistema após ser informado o
CPF ou CNPJ da pessoa física ou jurídica que se pretende incluir no Cademp.










No caso de PJ informar no campo NOME REDUZIDO o nome reduzido, o principal nome
como a empresa é conhecida ou o primeiro nome da empresa;
No campo NATUREZA JURIDICA, teclar “F1”, ou digitar “?” e teclar ENTER, para
selecionar, marcando com X, a natureza jurídica aplicável;
No campo CONGL. FINANC. (S/N), digitar "S" se a empresa pertence a conglomerado
financeiro ou "N" em caso contrário;
Se a empresa for filial, informar no campo CADEMP DA MATRIZ o código Cademp da sua
matriz, se houver;
Nos campos referentes ao ENDERECO PRINCIPAL, preencher o endereço completo da
pessoa jurídica ou física, inclusive telefone, fax, código postal e e-mail. No campo CIDADE,
teclar “F1”, ou digitar “?” e teclar ENTER, para abrir janela de pesquisa, informar o nome da
cidade desejada, teclar ENTER, marcar com X a cidade desejada, entre aquelas
apresentadas como resultado da pesquisa, e teclar ENTER. Caso a pesquisa não encontre
a praça pesquisada encaminhe email ao cademp@bcb.gov.br solicitando orientações a
respeito.
Preenchidos todos os campos, teclar ENTER;
O sistema faz a crítica das informações, solicita, se for o caso, correções ou inclusão de
dados obrigatórios e pede a confirmação das informações.
Teclar ENTER.

Para SALVAR as informações inseridas e gerar o código Cademp é necessário teclar
“F8=INCLUI”. Feito isto, são apresentados a mensagem INCLUSÃO EFETUADA e o número do
código Cademp.
*******************************
*

INCLUSAO EFETUADA

*

*

COD. 999999

*

*******************************
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4.2. Inclusão de pessoa física/jurídica estrangeira
4.2.1. Inclusão de pessoa física/jurídica sem CPF/CNPJ
Antes de efetuar um cadastramento deve se verificar cuidadosamente pela transação
PEMP600, conforme descrito no item anterior, se a empresa ou pessoa física já não está
cadastrada. O cadastramento em duplicidade pode trazer prejuízos à empresa ou pessoa física
cadastrada, bem como às contrapartes nacionais.

Digitando “2” no campo OPÇÃO da tela inicial da transação PEMP500, sem informar
CPF/CNPJ, o sistema apresenta a seguinte mensagem inicial contendo orientações importantes:
Se a pessoa física ou jurídica estrangeira já estiver cadastrada na
Receita Federal, informar CNPJ/CPF.
ATENÇÃO:
(1) Um Cademp de PESSOA FÍSICA NÃO-RESIDENTE, sem CPF, só pode ser
utilizado no registro de operações financeiras do grupo 8000
(ver RDE-ROF Manual do Declarante). Se não for esse o objetivo
obtenha primeiramente o CPF junto à Receita Federal e, então,
faça o cadastramento.
(2) Um Cademp de PESSOA JURÍDICA NÃO-RESIDENTE, sem CNPJ, pode:
a. ser utilizado para registros de operações financeiras do grupo
8000 (ver RDE-ROF Manual do Declarante);
b. ser utilizado em registros no RDE-Portfólio;
c. ser enviado à Receita Federal para obtenção de CNPJ.
Em qualquer caso, a liberação do cadastro depende do envio ao Banco
Central pelo e-mail cademp@bcb.gov.br ou pelo fax 61 3414-2036,
nos casos (1) e (2)a., do Certificado de Averbação no INPI, no caso
(2)b., de informações sobre o investimento em Portfólio e, no caso
(2)c., indicação da modalidade de operação que será registrada e
documento de constituição da empresa sediada no exterior, contendo o
nome e endereço completos.

Teclando ENTER, o sistema apresenta a tela MEMP530.
TRANSACAO PEMP500
ATUALIZACAO CADASTRO
MEMP530
------------------------ INCLUSAO CADEMP - ESTRANGEIRO -----------------------DIGITE NOME DA EMPRESA OU PESSOA FISICA E DA CIDADE A INCLUIR:
NOME..........: __________________________________________________
__________________________________________________

CIDADE........: ______________________________ (NOME COMPLETO OU PARCIAL)
SELECIONE COM 'X': Pessoa Fisica ( _ ) ou Pessoa Juridica ( _ )
------------------------------------------------------------------------------ENTRA/ENTER=SEGUE






F3=RETORNA

F12=ENCERRA

No campo NOME informar o nome completo da empresa/pessoa física, sem abreviaturas e
acentos;
No campo CIDADE, informar o nome completo ou parcial da cidade, na língua inglesa;
Selecione com “X” o tipo de pessoa para qual está sendo feito o Cademp;
Teclar ENTER;
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+----------------------------RELACAO DE CIDADES-----------------------------+
|
|
|
NOME CIDADE
NOME PAIS
NOME ESTADO
|
|
|
| _ LONDON
REINO UNIDO
ENGLAND
|
| _ LONDON
CANADA
ONTARIO
|
|

_

NEW LONDON

ESTADOS UNIDOS

NEW HAMPSHIRE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| _________________________________________________________________________ |
| ENTRA/ENTER=CONTINUA

F3=RETORNA

|

|
|

+---------------------------------------------------------------------------+



Marcar com “X” a cidade desejada, entre aquelas apresentadas como resultado da
pesquisa, e teclar ENTER (se a cidade procurada não aparecer na relação, entrar em
contato com a equipe do Cademp, por meio do email cademp@bcb.gov.br, solicitando o
cadastramento da cidade não encontrada).

TRANSACAO PEMP500
ATUALIZACAO CADASTRO
MEMP5301
------------------------- INCLUSAO CADEMP - ESTRANGEIRO ----------------------CADEMP / NOME ...:

/ XXXXXX XXXXX______________________________________
__________________________________________________
NOME REDUZIDO ...: _______________
CADEMP MATRIZ ...: ______
NOME MAE ........: __________________________________________________
DATA NASCIMENTO..: __ / __ / ____ (DD/MM/AAAA)
CNPJ/CPF.........: ______________
NATUREZA JURIDICA: __ CNAE IBGE..: _______ CONGL. FINANC.(S/N): _
NIF (Numero de Identificacao Fiscal): _________________________
ENDERECO........: ________________________________________
COMPLEM. ENDER..: ________________________________________
DDI.: ___ COD.LOCAL.: ____ FONE.: ________ FAX.: ________
CIDADE (PRACA)..: __1377 / LONDON
PAIS ...........: 6289 / REINO UNIDO
ZIP-CODE: __________
E-MAIL..........: ____________________________________________________________
CPF DO RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES CADASTRAIS: ___________
------------------------------------------------------------------------------F9=TRANSACAO
F1=AJUDA
ENTRA/ENTER=SEGUE
F3=RETORNA
F12=ENCERRA

Os campos NOME, CIDADE e PAIS são preenchidos automaticamente com as informações
prestadas na tela anterior.




No caso de pessoa jurídica, informar no campo NOME REDUZIDO o nome reduzido, o
principal nome como a empresa é conhecida ou o primeiro nome da empresa;
No campo NATUREZA JURIDICA, teclar “F1”, ou digitar “?” e teclar ENTER, para
selecionar, marcando com X, a natureza jurídica aplicável;
No campo CNAE IBGE informe o código com 7 dígitos de acordo com a classificação
CNAE 2.0 – subclasses. Acesse a página http://www.cnae.ibge.gov.br/ para pesquisar o
código mais adequado à atividade econômica da empresa.
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No campo CONGL. FINANC. (S/N), digitar "S" se a empresa pertence a conglomerado
financeiro ou "N" em caso contrário;
Se a empresa for filial, informar no campo CADEMP MATRIZ o código Cademp da sua
matriz, se houver;
Nos campos referentes ao ENDERECO, preencher o endereço completo da pessoa jurídica
ou física, inclusive telefone, fax, código postal e e-mail, se houver.
Preenchidos todos os campos, teclar ENTER;
No campo CPF DO RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES CADASTRAIS, insira o CPF
do responsável pelo cadastramento da pessoa jurídica estrangeira no sistema Cademp.
Será solicitado que informe o telefone no Brasil e email do responsável pelo cadastramento
da empresa.

Atenção: Nas modalidades de registro no Banco Central do Brasil em que é exigido o CNPJ
da empresa estrangeira, o CPF do responsável pelas informações cadastrais tem de ser de pessoa
residente no país.
No caso de inclusão no Cademp de pessoa jurídica estrangeira sem CNPJ, e se a
modalidade de operação envolvendo capitais estrangeiros a ser registrada no Banco Central do
Brasil se enquadrar entre aquelas que são exigidas CNPJ, conforme disposto na IN da RFB que
versa sobre CNPJ, o Banco Central solicitará à RFB a obtenção do CNPJ, que estará disponível no
prazo de 24 horas.
Atenção: No caso de pessoa física, o CPF do estrangeiro deverá ser obtido previamente na
RFB, ou nas representações diplomáticas do Brasil no exterior, e informado no momento do
cadastramento Cademp. O CPF do estrangeiro só é dispensado no caso registro de operações
financeiras do grupo 8000 (ver RDE-ROF Manual do Declarante), quando deverá ser apresentado
cópia do Certificado de Averbação emitido pelo INPI.




O sistema faz a crítica das informações, solicita, se for o caso, correções ou inclusão de
dados obrigatórios e pede a confirmação das informações;
Teclar ENTER;
Para SALVAR as informações inseridas e gerar o código Cademp é necessário apertar a
tecla “F8”, conforme mensagem no rodapé do sistema. Feito isto, são apresentados a
mensagem INCLUSÃO EFETUADA e o número do código Cademp.

Atenção: A mensagem exibida traz informações muito importantes que deverão ser seguidas
para o sucesso na obtenção do Cademp.
Para liberação do cadastro Cademp deverão ser enviadas
informações/documentos ao email cademp@bcb.gov.br ou fax (61) 3414-2036:




a(s)

seguinte(s)

Para utilização do cadastro em registros de ROF do grupo 8000, deverá ser encaminhada
cópia do Certificado de Averbação emitido pelo INPI;
Para utilização do cadastro em registros de RDE-Portfólio, deverá ser encaminhada
Informações sobre esse investimento;
Para obtenção de CNPJ: Informar qual a modalidade de operação envolvendo capitais
estrangeiros será registrada no Banco Central, apresentando cópia do documento de
constituição da empresa sediada no exterior, contendo o nome e endereço completos.
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+-------------------------------------------------------------------+
| INCLUSAO EFETUADA COD. CADEMP: XXXXXX

|

|

|

| Lembramos que, para análise e liberação do cadastro para utiliza- |
| ção em registros do sistema RDE, é necessário

enviar

ao

Banco

|

| Central, pelo e-mail cademp@bcb.gov.br ou pelo fax (61)3414-2036, |
| as informações/documentos, conforme abaixo:
|

|

(1) Para utilização do cadastro em registros de ROF do grupo |

|

8000: Certificado de Averbação no INPI;

|

(2) Para utilização do cadastro em registros de

|
|

|
RDE-Portfó- |

lio: Informações sobre esse investimento;
(3) Para obtenção de CNPJ: Informar

qual

a

|
modalidade

de |

|

operação envolvendo capitais estrangeiros será registra- |

|

da no Banco Central, apresentando cópia do

|

constituição da

|

o nome e endereço completos.

empresa

sediada no

documento de |

exterior, contendo |
|

+-------------------------------------------------------------------+

4.2.2. Inclusão de pessoa física/jurídica com CPF/CNPJ
Digitando “2” no campo OPÇÃO da tela inicial da transação PEMP500 e informando
CPF/CNPJ e teclando “ENTER”, o sistema apresenta mensagem inicial informando que o cadastro
será encaminhado ao Banco Central para conformidade. Em seguida, será aberta a tela
MEMP5301:
TRANSACAO PEMP500
ATUALIZACAO CADASTRO
MEMP5301
------------------------- INCLUSAO CADEMP - ESTRANGEIRO ----------------------CADEMP / NOME ...:
/ TESTE TESTE TESTE TESTE __________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
NOME REDUZIDO ...: _______________
CADEMP MATRIZ ...: ______
NOME MAE ........: __________________________________________________
DATA NASCIMENTO..: __ / __ / ____ (DD/MM/AAAA)
CNPJ/CPF.........: 11111111111111
NATUREZA JURIDICA: __ CNAE IBGE..: 6630400 CONGL. FINANC.(S/N): _
NIF (Numero de Identificacao Fiscal): _________________________
ENDERECO........: ________________________________________
COMPLEM. ENDER..: ________________________________________
DDI.: ___ COD.LOCAL.: ____ FONE.: ________ FAX.: ________
CIDADE (PRACA)..: ______ /
PAIS ...........:
/
ZIP-CODE: __________
E-MAIL..........: ____________________________________________________________
CPF DO RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES CADASTRAIS: ___________
------------------------------------------------------------------------------PF9/21=TRANSACAO
PF1/13=AJUDA
ENTRA/ENTER=SEGUE
PF3/15=RETORNA
PF12/24=ENCERRA

Dados como Nome/Razão Social, data de nascimento e código CNAE/IBGE são importados
da base da Receita Federal do Brasil e inseridos automaticamente no sistema após ser informado o
CPF ou CNPJ da pessoa física ou jurídica que se pretende incluir no Cademp.




No caso de PJ informar no campo NOME REDUZIDO o nome reduzido, o principal nome
como a empresa é conhecida ou o primeiro nome da empresa;
No campo NATUREZA JURIDICA, teclar “F1”, ou digitar “?” e teclar ENTER, para
selecionar, marcando com X, a natureza jurídica aplicável;
No campo CONGL. FINANC. (S/N), digitar "S" se a empresa pertence a conglomerado
financeiro ou "N" em caso contrário;
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Se a empresa for filial, informar no campo CADEMP DA MATRIZ o código Cademp da sua
matriz, se houver;
Nos campos referentes ao ENDERECO, preencher o endereço completo da pessoa jurídica
ou física, inclusive telefone, fax, código postal e e-mail. No campo CIDADE, teclar “F1”, ou
digitar “?” e teclar ENTER, para abrir janela de pesquisa, informar o nome da cidade
desejada, teclar ENTER, marcar com X a cidade desejada, entre aquelas apresentadas
como resultado da pesquisa, e teclar ENTER. Caso a pesquisa não encontre a praça
pesquisada encaminhe email ao cademp@bcb.gov.br solicitando orientações a respeito.
Preenchidos todos os campos, teclar ENTER;
Serão abertos campos para informar o telefone no Brasil e email do responsável pelo
cadastramento no Cademp.

O sistema faz a crítica das informações, solicita, se for o caso, correções ou inclusão de
dados obrigatórios e pede a confirmação das informações.


Teclar ENTER.

Para SALVAR as informações inseridas e gerar o código Cademp é necessário teclar
“F8=INCLUI”. Feito isto, são apresentados a mensagem INCLUSÃO EFETUADA e o número do
código Cademp.
Atenção: A mensagem exibida traz informações muito importantes que deverão ser
seguidas para o sucesso na obtenção do Cademp.
Para liberação do cadastro Cademp deverão ser enviadas
informações/documentos ao email cademp@bcb.gov.br ou fax (61) 3414-2036:





a(s)

seguinte(s)

Para utilização do cadastro em registros de ROF do grupo 8000, deverá ser encaminhada
cópia do Certificado de Averbação emitido pelo INPI;
Para utilização do cadastro em registros de RDE-Portfólio, deverá ser encaminhada
Informações sobre esse investimento;
Para obtenção de CNPJ: Informar qual a modalidade de operação envolvendo capitais
estrangeiros será registrada no Banco Central, apresentando cópia do documento de
constituição da empresa sediada no exterior, contendo o nome e endereço completos.

+-------------------------------------------------------------------+
| INCLUSAO EFETUADA COD. CADEMP: XXXXXX

|

|

|

| Lembramos que, para análise e liberação do cadastro para utiliza- |
| ção em registros do sistema RDE, é

necessário

enviar

ao

Banco |

| Central, pelo e-mail cademp@bcb.gov.br ou pelo fax (61)3414-2036, |
| as informações/documentos, conforme abaixo:
|

|

(1) Para utilização do cadastro em registros de ROF do grupo |

|

8000: Certificado de Averbação no INPI;

|

(2) Para utilização do cadastro em registros de

|
|

|
RDE-Portfó- |

lio: Informações sobre esse investimento;
(3) Para obtenção de CNPJ: Informar

qual

a

|
modalidade

de |

|

operação envolvendo capitais estrangeiros será registra- |

|

da no Banco Central, apresentando cópia do

|

constituição da

|

o nome e endereço completos.

empresa

sediada no

documento de |

exterior, contendo |
|

+-------------------------------------------------------------------+

DICIN – DIVISÃO DE CAPITAIS INTERNACIONAIS

- 10 -

4.3. Alteração de cadastro
Tendo sido digitado “3” ou “4” no campo opção da tela MEMP500 e informado CPF/CNPJ
ou código Cademp o sistema apresenta a tela MEMP540, conforme o caso, onde alguns campos
não vinculados ao CNPJ/CPF ficam abertos para a edição.
Atenção: Caso seja necessário alterar os dados cadastrais no Cademp vinculados ao
CNPJ será necessário primeiramente dirigir-se à RFB para atualizar essas informações no CNPJ da
empresa para depois efetuar as atualizações no Cademp.

5. Dúvidas, solicitações e sugestões
Pedidos de esclarecimento de dúvidas e solicitações relativas ao Cademp podem ser
apresentados à Dicin por meio do email cademp@bcb.gov.br ou pelos telefones (61) 3414-1794/
3414-1777/ 3414-1186.
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