
SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIOS, CADASTRO NO SISBACEN/REGISTRATO E OUTROS
POR CORRESPONDÊNCIA - PESSOA FÍSICA  

Titular: sobre quem se deseja obter as informações (preenchimento obrigatório)

Solicitante legítimo: procurador, representante legal, herdeiro ou inventariante do titular 

Solicito as seguintes informações: (preenchimento obrigatório)

Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) 

Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) 

Relatório de Cheques sem Fundos (CCF) 
Cadastro no Sisbacen/Registrato    -   E-mail: 

Outros: 

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 do titular ou solicitante:  _____________________________________________________________ 

( Reconhecer assinatura em cartório)  

Nome: 

CPF:  

Nome: 

CPF:  

Dados para envio da resposta: (preenchimento obrigatório)

E-mail:

Telefones de contato (com DDD): /

Importante:

LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR.

Ao cartório:  
Favor colocar o selo cartorial de reconhecimento de firma neste quadro. 

A validação eletrônica do selo/código/QR Code do reconhecimento da firma deve informar, no site do cartório ou do 
Poder Judiciário, o tipo de ato e o nome completo do assinante. 



Importante: 

1) A resposta será encaminhada para o e-mail indicado neste formulário.

2) Consulte os documentos exigidos na página Documentação necessária - Pessoa Física

3) Com exceção do Relatório de Cheques sem Fundos, todos os outros relatórios podem ser acessados pela
internet via Registrato.

4)

5)

6)

7)

8)

Orientações sobre reabilitação de senha de acesso ao Sisbacen/Registrato podem ser consultadas em “Senhas –
Reabilitação de Senhas” na página do Sisbacen.

O Banco Central não se responsabiliza pelo bloqueio ou direcionamento para a caixa de spam de e-mails enviados
por ele.

Informações e orientações sobre os relatórios estão disponíveis na página Minha vida financeira.

Não é necessário imprimir esta página.

Caso prefira receber as informações por correspondência, informar endereço completo no verso da página do 
formulário. Nesse caso, a resposta será enviada para o endereço informado e será entregue exclusivamente 
para o destinatário, mediante identificação (serviço “mão-própria” dos Correios).

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/docpf
https://www3.bcb.gov.br/registrato/login/
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/minhavidafinanceira
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sisbacen
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