Solicitação de Relatórios ou Cadastramento Sisbacen (pessoa jurídica)
Pessoa Jurídica (sobre quem se deseja obter as informações)
Razão Social*: _____________________________________________________________________________________________
CNPJ*: ___________________________________________________________________________________________________
Solicitante(s): Representante(s) Legal(is) ou Procurador(es)
Solicitante 1

Solicitante 2

Nome*: ___________________________________________

Nome: ___________________________________________

RG*: ______________________________________________

RG: _____________________________________________

CPF*: _____________________________________________

CPF: _____________________________________________

Dados para envio de resposta
e-mail (preencher endereço eletrônico com letras de fôrma, legíveis)



No caso de cadastramento no Sisbacen, informar e-mail do Gerente Setorial de Segurança (máster)

Telefone de contato*: (___) ___________________________

Telefone de contato 2: (___) __________________________

* dados de preenchimento obrigatório

Solicito que o Banco Central do Brasil realize a pesquisa relativa ao CNPJ da pessoa jurídica acima nos seguintes cadastros ou
redefina senha do CBE e envie para o endereço informado (marcar as opções):
 CCS1 - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional;
 CCF - Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos;
 CADIN - Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal;
 SCR¹ - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
 Outros:________________________________________________________________________________________________
 Solicito cadastramento no Sisbacen
Dados do Gerente Setorial de Segurança – máster (anexar cópia autenticada do RG e do CPF)
Nome: __________________________________________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________ RG: _________________________________________________
Ao solicitar cadastramento no Sisbacen, a pessoa jurídica declara estar de acordo com as condições estipuladas no Regulamento Sisbacen (Circular 3.232, de 2004).
É responsabilidade da instituição o cadastramento dos gerentes setoriais de segurança e o seu descadastramento quando desligados da instituição ou dispensados
da função de Máster.

Atesto que as informações constantes dos documentos por mim apresentados são atuais e verdadeiras e tenho ciência que
declaração falsa constitui crime previsto no art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).
Local e data: ______________________________________________________________________________________________
Assinatura(s) do(s) solicitante(s):______________________________________________________________________________
(Reconhecer assinatura em cartório)

1

Relatório pode ser obtido pela internet via Sistema Registrato

Importante:

1) Anexar cópia autenticada do RG e do CPF do(s) solicitante(s) e dos documentos referentes à pessoa jurídica previstos no
endereço: http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/cadsis/doc_pj.asp;
2) Os relatórios CCS e SCR podem ser obtidos pela internet via Sistema Registrato;
3) Para a realização de solicitações presencialmente no Banco Central, não é necessário levar este formulário;
4) A exigência de assinatura de um ou mais representantes legais na solicitação dirigida ao Banco Central é realizada de acordo
com a representação, isolada ou conjunta, estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da pessoa jurídica;
5) O Banco Central não se responsabilizará pelo bloqueio ou direcionamento para caixa de spam pelo seu provedor;
6) Caso prefira receber as informações por correspondência, reconhecer assinatura(s) em cartório e informar endereço
completo no verso da página do formulário. Nesse caso, a resposta será enviada para o endereço informado e será entregue
exclusivamente ao representante legal, mediante identificação (serviço “mão-própria” dos Correios);
7) Caso o pedido seja realizado por procuração (pública ou particular, com assinatura e firma reconhecida), a procuração deve
conter autorização específica para obter informações protegidas por sigilo ou a informação específica (SCR, Cadin, CCF, CCS ou
Outros). Em ambos os casos, devem ser anexadas cópias do RG e do CPF do procurador. Caso haja interesse em cadastramento
no Sisbacen, a procuração, além de autorizar o acesso a dados protegidos por sigilo bancário, deverá autorizar expressamente o
cadastramento no Sisbacen.
8) Outras informações sobre os referidos relatórios podem ser obtidas na seção de perguntas mais frequentes no site do Banco
Central: http://www.bcb.gov.br/?FAQCIDADAO;
9) Não é necessária a impressão desta página.

