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SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DIREITO DE ACESSO 
AO SISTEMA DE REGISTRO, POR ADMINISTRADOR DE CUSTÓDIA 

À 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
Segmento Cetip UTVM 

Prezado Senhor, 

inscrito no CNPJ sob o nº 99.999.999/9999-99  , vem solicitar o cancelamento do Direito 
de Acesso de nosso Administrado 

inscrito no CNPJ sob o nº 99.999.999/9999-99  , Conta B3 nº 
ao Sistema de Registro. 

A propósito, declaramos, por nós e por nosso Administrado termos ciência de que esta 
solicitação implica no automático cancelamento dos Direitos de Acesso ao Sistema de 
Compensação e Liquidação e de Custódia Eletrônica e Módulos Específicos do Sistema de 
Registro bem como a Plataforma Eletrônica.” 

Declaramos ter conhecimento de que o cancelamento do Direito de Acesso ora solicitado 
não será efetivado enquanto houver operação ou obrigação pendente com outro 
Participante, pela qual somos responsáveis, e/ou saldo em posição ativa em Conta por ele 
mantida na B3. 

Informamos ainda, que a obtenção do cancelamento solicitado não isenta nosso 
Administrado do pagamento de qualquer débito que tenha junto a B3. 

Contato: 

Telefone: 

E-mail para correspondência:

Atenciosamente 

Utilizar papel timbrado

Local e data

Razão social do participante

CNPJ

Razão social do participante

CNPJ

Número da Conta na B3

ahame
Nota

Contato: preenchimento obrigatório

ahame
Nota

ahame
Nota

Telefone: preenchimento obrigatório

E-mail para correspondência: preenchimento obrigatório

Razão Social – Adm de Custódia /assinatura(s) autorizada(s)
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Observações: 
 

- As solicitações de descredenciamento protocoladas na B3 após o dia 25 de cada 
mês somente serão atendidas após o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, ou 
seja, depois de processado e confirmado o débito do valor mensal devido a B3; e 

 

- Definimos como assinatura(s) autorizada(s) a(s) que consta(m) do(s) Cartão(ões) de 
Autógrafo(s) em poder da B3. 
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