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Comunicado CETIP n° 043/08 – 01 de abril de 2008 

 
 

Assunto: Novas Funcionalidades de Cadastro. 
 
 

O Superintendente Geral da CETIP – CÂMARA DE CUSTÓDIA E 
LIQUIDAÇÃO comunica que, a partir do dia 14/4/2008, serão disponibilizadas novas 
funcionalidades para atualização e consulta dos dados cadastrais do Participante. 

 
I – Atualização Cadastral: 
 
No módulo Administração de Participantes/Manutenção foram inseridos 

quatro links por tipo de Participante: 
 

a) Alterar Dados do Emissor; 
b) Alterar Dados do Fundo; 
c) Alterar Dados do Investidor Não Residente; e 
d) Alterar Dados do Participante. 

 
A partir da inclusão da conta ou nome simplificado pelos quais digita, o 

Participante poderá consultar seus dados e alterar alguns deles, na mesma disposição 
das telas existentes para preenchimento da ficha de cadastro.  Os dados passíveis de 
alteração encontram-se relacionados no Manual de Cadastro de Participantes, 
disponível no site da CETIP (www.cetip.com.br). 

  
Para Participantes que possuem diversas contas administradas por 

diferentes instituições financeiras, toda vez que houver uma alteração cadastral por um 
administrador será disparado um alerta para todos os demais, de forma a dar ciência da 
alteração efetuada, que poderá a qualquer momento ser consultada conforme descrito 
no item II a seguir. 
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II – Consulta de Dados Cadastrais: 
 
No módulo Administração de Participantes/Consulta foram inseridos dois 

novos links: 
 
a) Dados Cadastrais do Participante; 

 
A partir da digitação do código de conta, o Participante terá acesso a todas 

as informações cadastrais constantes da ficha de cadastro e a opção de imprimi-la. 
 

b) Histórico de Cadastro; 
 
A partir da digitação do nome simplificado, função alterada (digitação 

opcional) e período, o Participante terá acesso a todas as alterações cadastrais 
ocorridas neste prazo.  Entre outras informações, serão exibidos o dado alterado, o 
operador, a data e hora da alteração. 

 
III – Disponibilização das Funcionalidades por Perfil: 
 
Para os perfis “padrão” disponibilizados pela CETIP, a distribuição das 

funcionalidades foi estabelecida da seguinte forma: 
 
Alterações de Dados: Digitador e Supervisor; e 
Consultas: Consultador, Digitador e Supervisor. 
 
Demais perfis: 
 
Foram criados dois grupos de funções que podem ser atribuídas a qualquer 

perfil criado pelo próprio Participante: 
 
1 – “ALTERA_CONSULTA_PARTICIPANTE” 
 
   Alterações Cadastrais do Participante; 
   Dados Cadastrais do Participante; e 
   Histórico de Cadastro. 
 
2 – “CONSULTA_DADOS_HISTORICO_PARTICIPANTE” 
 
   Dados Cadastrais do Participante; e 
   Histórico de Cadastro. 
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A versão atualizada do manual de Administração de Participantes estará 

disponível para download no site da CETIP (www.cetip.com.br), na seção “Manuais e 
Regulamentos/Manuais”, a partir de 07/4/2008. 

 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Coordenação de 

Cadastro, através dos telefones (11) 3111.1477 ou (21) 2276.7401. 
 

“Original assinado por” 
Antonio Carlos F. Teixeira 
Superintendente Geral 
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