Aviso nº 650 - GP/TCU
Brasília, 4 de maio de 2021.

Senhor Coordenador,
Consoante Despacho (cópia anexa) exarado em 26/3/2021 pelo Ministro Aroldo
Cedraz, nos autos do TC-008.953/2021-0, originário da solicitação constante do Of. COI n.
006/2021/CMO, de 18/2/2021, encaminho a Vossa Excelência cópia da respectiva instrução
técnica, bem como do processo nº TC-041.436/2012-1, exceto peças classificadas como
sigilosas.
Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)
ANA ARRAES
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Federal RUY CARNEIRO
Coordenador do Comitê de Avaliação das Informações Sobre Obras e Serviços com Indícios
de Irregularidades Graves (COI)
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
Brasília – DF

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67911930.
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TRIBUNAL

DE CONTAS DA UNIÃO

PORTARIA-SEGECEX

W 21, DE 27 DE AGOSTO DE 2012.

Constitui grupo de trabalho com o objetivo de
realizar estudos com vistas à edição de norma que
defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade
de garantias em substituição à suspensão cautelar da
execução fisica e financeira de contratos e à retenção
cautelar de valores determinadas com fundamento
no art. 276 do Regimento Interno do TCU, em
atendimento ao subi tem 9.5 do Acórdão 1.332/2009TCU-Plenário.

O SECRETÁRIO-GERAL
DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL
DA UNIÃO, no exercício de suas atribuições regimentais,
considerando o disposto no subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário,

DE CONTAS
e

considerando o disposto nos arts. 93, inciso V e ~ 3°, da Lei 12.708, de 17 de agosto de
2012 (LDO 2013), resolve:
Art. I° Fica constituído Grupo de Trabalho para realizar estudos e elaborar minuta de
instrução normativa que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à suspensão da execução fisica, orçamentária e financeira dos contratos, convênios,
etapas, parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves e à retenção de valores.
Art. 2° Ficam designados os servidores a seguir indicados para, sob a supervisão do
primeiro, atuarem como membros do grupo de trabalho de que trata esta Portaria, no período de
27/8/2012 a 5/10/2012:
I - Francisco Sérgio Maia Alves, Matrícula 4251-0;
11- Liliane Galvao Colares, Matricula 5878-5; e
III - Pedro Ricardo Apolinario de Oliveira, Matricula 5686-3.
~ I° O supervisor participará

do presente estudo com prejuízo da função de confiança

excrcida.
~ 2° O grupo de trabalho poderá contar com a colaboração
Gabinete do Procurador-Geral.

de servidor designado pelo

Art. 3° O grupo de trabalho realizará suas atividades nos termos do cronograma em anexo.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor nesta data.

~~*'-

h .Il.....
~
~ ILHERME HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA
Secretário-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49298577.
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DE CONTAS DA UNIÃO
ANEXO

Mês

Semana

Agosto

27 a 31

Eventos
Segunda

Terça

Reunião de
Início de
Trabalho

Enviar email
para os
participantes
informando os
pontos
controvertidos

Setembro

Enviar para o
email dos
participantes a
minuta da
norma escrita
de acordo com
a aprovação da
reunião
anterior

Sexta

Reunião Técnica
- discussão e
definição dos
pontos
controvertidos

Enviar para o
email dos
participantes
internos o esboço
da minuta da
norma

Reunião de
Apresentação do
problema para a
Fenseg Apresentação da
minuta da norma

17a21

Outubro

Quinta

Reunião para
receber críticas,
discutir e aprovar
a minuta da
norma

3a6

10 a 14

Quarta

24 a 28

Reunião para
apreciar as
críticas da
Fenseg e
aprovar as
alterações da
minuta

I a5

Reunião para
apreciar as
críticas da
Susep e
aprovar as
últimas
alterações da
minuta

Enviar para o
email dos
participantes a
minuta da
norma escrita
de acordo com
a aprovação
da reunião
anterior
Enviar para o
email dos
participantes a
minuta da
norma escrita
de acordo com
a aprovação
da reunião
anterior

Reunião com a
Fenseg - coleta
de críticas e
sugestões

Enviar email
com as críticas
da Fenseg e
considerações
prévias

Reunião para
apresentar a
minuta da norma
para a Susep e
colher sugestões

Enviar email
com as críticas
da Susep e
considerações
prévias

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49298577.

Conclusão da
instrução e
remessa para
consideração
superior

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49298577.

'

Ministério Público
Gabinete do Procurador-Geral

Memorando n° 004/2012 - GAB. PROC.G
Brasília, em 30 de agosto de 2012
Do Chefe de Gabinete do Procurador-Geral do MP/TCU

Ao Secretário-Geral de Controle Externo

Assunto: Indicação de Servidor.

Senhor Secretário-Geral de Controle Externo,

De ordem, indico o servidor Sandro Rafael Matheus Pereira, Assessor do
Procurador-Geral, mat. 4547-0, para compor o Grupo de Trabalho constituído através da
Portaria-SEGECEX nº 21, de 27/08/2012.

Atenciosamente,

Marcio André Santos de Albuquerque
Chefe de Gabinete do Procurador-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49298582.

Oficio n2

6v

/AGU
de 2011.

Brasília, /Ç de

A Sua Excelência o Senhor
BENJAMIN ZYMLER
Presidente do Tribunal de Contas da União
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 04 lote 01, 2° andar
70042-900 - Brasília/DF

iIll 11111 Illil

0000464 446017

Assunto: Indicação de servidor da AGU para participar do Grupo de Trabalho

Senhor Presidente,

Reporto-me ao Aviso n° 1207-GP/TCU, de 26 de julho de 2011, para indicar o
Advogado da União JULIO CESAR OBA, lotado no Departamento de Assuntos Extrajudiciais
da Controladoria Geral da União, para compor o Grupo de Trabalho instituído, no âmbito da
Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) desse Tribunal, com o objetivo de realizar
estudos - consoante o item 9.5 do Acórdão-TCU-Plenário n° 1.332/2009.

Atenciosamente,

L

17ago-of mcbs

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49299088.
46775985.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secreteraria-Geral de Controle Externo

PORTARIA-SEGECEX Nº 27, DE 5 DE OUTUBRO DE 2012
Prorroga o prazo de funcionamento do Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria-Segecex nº 21, de
27 de Agosto de 2012.
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONTROLE EXTERNO, no uso de suas atribuições
regulamentares, e tendo em vista o disposto no art. 34, incisos I e IV, e pelo art. 86, inciso XI, ambos
da Resolução-TCU nº 240, de 23 de dezembro de 2010, resolve:
Art. 1º Prorrogar até 26 de outubro de 2012 o prazo de funcionamento do Grupo de
Trabalho constituído pela Portaria-Segecex nº 21, de 27 de Agosto de 2012.
Art. 2º Todos os participantes do Grupo de Trabalho exercerão suas atividades, no período
acrescido, sem prejuízo de suas funções.
Art. 3º Esta portaria tem vigência a partir de 6 de outubro de 2012.

(assinou o original)
GUILHERME HENRIQUE DE LA ROCQUE ALMEIDA
Secretário-Geral de Controle Externo
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49299086.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
CIRCULAR N° 232, DE 3 DE JUNHO DE 2003
Divulga as informações mínimas que deverão estar contidas na apólice, nas condições gerais e nas
condições especiais para os contratos de seguro-garantia e dá outras disposições.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, na
forma do disposto no art. 36, alínea "b", do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e tendo
em vista o que consta no processo SUSEP nº 15414.001626/200308, de 28 de abril de 2003, resolve:
Art. 1º Divulgar as informações mínimas que deverão estar contidas na apólice, nas condições gerais
e nas condições especiais para os contratos de seguro-garantia, nos termos dos Anexos I a III desta
Circular.
Parágrafo único. Incluem-se nos termos do "caput" a Cláusula Específica para Licitações e Contratos
de Execução Indireta de Obras, Serviços e Compras da Administração Pública e a Cláusula
Específica para Concessões e Permissões de Serviço Público.
Art. 2º As sociedades seguradoras que operem ou pretendam operar com as modalidades de segurogarantia, nos termos desta Circular, deverão apresentar o seu critério tarifário à SUSEP, por meio de
Nota Técnica Atuarial, que deverá conter os seguintes elementos mínimos:
I - objetivo da Nota Técnica Atuarial, incluindo todas as coberturas do seguro;
II - definição de todos os parâmetros e variáveis utilizados, quando for o caso;
III - especificação detalhada dos instrumentos utilizados para avaliação dos tomadores, tais como:
relatórios financeiros, políticas de investimento, informações bancárias, análise de histórico
mercadológico, métodos de controle adotados no gerenciamento da empresa, etc.
IV - especificação detalhada dos critérios utilizados para a obtenção da taxa pura;
V - carregamentos praticados na comercialização do seguro;
VI - critérios de reavaliação das taxas, incluindo formulação;
VII - especificação do cálculo das reservas, em conformidade com as normas em vigor;
VIII - critério para concessão de excedente financeiro e/ou técnico, quando for o caso; e
IX - assinatura do atuário, com seu número de identificação profissional perante o órgão competente.
Art. 3º O contrato de contragarantia, que rege as relações entre a seguradora e o tomador, será
livremente pactuado e nele deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
I - a vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal,
devendo o tomador efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo este prazo;
II - estando a apólice ainda em vigor quando da extinção da garantia, caberá devolução de prêmio
proporcional, à base "pro rata temporis", pelo prazo ainda a decorrer, contados da data de ocorrência

de uma das hipóteses de extinção da garantia previstas na apólice, salvo expressa menção em
contrário nas condições particulares;
III - não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, ocorrerá o
vencimento automático das demais, podendo a seguradora recorrer à execução do contrato de
contragarantia;
Parágrafo único. O contrato de contragarantia de que trata o "caput" não será submetido à análise da
SUSEP, uma vez que suas disposições não interferem no direito do segurado.
Art. 4º A apólice do seguro de que trata esta Circular deverá indicar os riscos assumidos, a vigência,
o limite máximo da garantia ou importância segurada, o valor do prêmio, o nome ou a razão social
do segurado e do tomador, além dos demais requisitos estabelecidos nos normativos vigentes.
Art. 5º As sociedades seguradoras terão prazo até o dia 15 de julho de 2003 para proceder as devidas
alterações em seus produtos, com vistas a sua completa adequação às disposições contidas nesta
Circular.
Art. 6° Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogada a Circular SUSEP nº 214, de 9 de dezembro de 2002.
RENÊ GARCIA JUNIOR
ANEXO I
SEGURO-GARANTIA
CONDIÇÕES GERAIS
1.OBJETO
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato
principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.
2.DEFINIÇÕES
I.Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal, conforme os termos da apólice.
II.Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que especificam as obrigações
e direitos do segurado e do tomador.
III.Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da
legislação em vigor.
IV.Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o seguro-garantia.
V.Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de
seguro-garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

VI.Condições Gerais: as cláusulas, da apólice, de aplicação geral a qualquer modalidade de segurogarantia.
VII.Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes modalidades de
cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
VIII.Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o segurado, o tomador, o
objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis a um determinado contrato de
seguro.
IX.Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
X.Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
XI.Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
XII.Prêmio: importância devida, à seguradora, pelo tomador, para obter a cobertura do seguro.
XIII.Sinistro: o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
XIV.Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do inadimplemento das obrigações
cobertas pelo seguro.
3.VALOR DA GARANTIA
3.1.O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela
garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas no contrato principal, o valor
da garantia deverá acompanhar tais modificações.
3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das quais se faça
necessária a modificação do valor
contratual, o valor da garantia poderá também ser modificado, mediante solicitação à seguradora de
emissão de endosso de cobrança ou restituição de prêmio relativo ao acréscimo ou ao decréscimo do
valor da garantia e ao prazo a decorrer.
4.PRÊMIO DO SEGURO
4.1.O tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora.
4.2.Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.VIGÊNCIA
A vigência da cobertura do seguro-garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal,
devendo o tomador efetuar o pagamento do prêmio por todo este prazo.
6.EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1.Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela
presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o segurado
terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.
6.2.Ao efetuar a notificação extrajudicial ao tomador, o segurado deverá, concomitantemente,
comunicar à seguradora a expectativa do sinistro, por meio de envio de cópia da notificação
extrajudicial, bem como documentação indicando claramente os itens não cumpridos do contrato,
com a resposta do tomador, se houver.
7.INDENIZAÇÃO
7.1.Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado, até o limite da garantia desta
apólice, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre ambos:
I.realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade e
o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
II.pagando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador.
7.2.O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo
máximo de trinta dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela
seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro.
8.SUB-ROGAÇÃO
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a
seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos
ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9.ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de uma ou
mais das seguintes hipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre
segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas que
tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.
10.CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, a
seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11.EXTINÇÃO DA GARANTIA
A garantia dada por este seguro extinguir-se-á:
I.quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante
termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
II.quando segurado e seguradora assim o acordarem;
III.com o pagamento da indenização;
IV.quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas
condições especiais ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do
contrato principal.
12.CONTROVÉRSIAS
12.1.As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas:
I.por arbitragem; ou
II.por medida de caráter judicial.
12.2.No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória.
13.PRESCRIÇÃO
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
14.FORO
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.
ANEXO II
SEGURO-GARANTIA
CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DE EXECUÇÃO INDIRETA
DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO PARA
CONCESSÕES E PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO.
1.Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresa
participante de licitações e contratos de execução indireta de obras, serviços e compras da
Administração Pública, bem como em concessões e permissões de serviço público, até o valor da
garantia fixado na apólice.
2.Aplicam-se a este seguro as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e do art. 2º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
3.Definem-se também, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente;

II.Tomador: a empresa licitante, contratada, concessionária ou permissionária.
4.A garantia desta apólice tem efeito:
I.pelo período de vigência da licitação;
II.pelo período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e
compras;
III.por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
5.As renovações, a que se refere o inciso III da cláusula 4, não se presumem: serão formalizadas pela
emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao
tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor,
declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
6.Além das hipóteses previstas na cláusula 11 das condições gerais da apólice, a garantia dada por
este seguro também se extinguirá com o recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da
Lei nº 8.666/93.
7.Para todos os efeitos desta cláusula, observa-se o disposto no item 9.2 das condições gerais, tendo
em vista o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93.
8.Ratificam-se as demais condições gerais desta apólice.
ANEXO III
SEGURO-GARANTIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS
I.SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE
1.OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, se o tomador
adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo
estabelecido no edital de licitação.
2.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas por
estas condições especiais.
II.SEGURO-GARANTIA DO CONSTRUTOR, DO FORNECEDOR E DO PRESTADOR DE
SERVIÇOS
1.OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos
decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, em contrato de construção,
fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o segurado, e coberto pela apólice.

2.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
III.SEGURO-GARANTIA DE RETENÇÃO DE PAGAMENTOS
1.OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, dos prejuízos causados
em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, decorrentes da substituição de
retenções de pagamento previstas no contrato principal firmado com o segurado.
2.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
IV.SEGURO-GARANTIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS
1.OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos
decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador em relação aos
adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo segurado, que não tenham sido liquidados na forma
prevista no contrato principal.
2.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
V.SEGURO-GARANTIA DE PERFEITO FUNCIONAMENTO
1.OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice e durante a sua vigência,
pelos prejuízos decorrentes de disfunção de equipamento fornecido ou executado pelo tomador ao
segurado, na forma prevista no contrato principal.
2.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
VI.SEGURO-GARANTIA JUDICIAL
1.OBJETO
Este seguro garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos em juízo que o tomador
necessite realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

A cobertura desta apólice, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em
julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao segurado, cujo valor da condenação ou da quantia
acordada não haja sido paga pelo tomador.
2.DEFINIÇÕES
2.1. Definem-se, para efeito deste seguro:
I.Segurado: potencial credor de obrigação pecuniária "sub judice";
II.Tomador: potencial devedor que deve prestar garantia em controvérsia submetida à decisão do
Poder Judiciário.
3.VIGÊNCIA
A cobertura desta apólice vigorará até a extinção das obrigações do tomador.
4.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
VII.SEGURO-GARANTIA ADUANEIRO
1.OBJETO
Este seguro garante ao segurado, até o valor da garantia fixada na apólice, o cumprimento das
obrigações do tomador vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere o Decreto nº
4.543, de 26 de dezembro de 2002, em conformidade com as Instruções Normativas da Secretaria
da Receita Federal sobre o assunto.
2.DEFINIÇÕES
2.1.Definem-se, para efeito deste seguro:
I.Segurado: a União Federal, representada pela Secretaria da Receita Federal;
II.Tomador: o compromissário do Termo de Responsabilidade.
3.VIGÊNCIA
A cobertura desta apólice vigorará até a extinção das obrigações do tomador.
4.VALOR DA GARANTIA
O valor garantido pela presente apólice é o valor nominal nela expresso, não sujeito, portanto, a
qualquer acréscimo não previsto na "Composição do Valor do Termo", referida no citado Termo de
Responsabilidade. Deste modo, esse valor indicará, sempre, e para todos os efeitos, o limite máximo
de responsabilidade da seguradora.
5.ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Além dos casos previstos na cláusula 9ª das condições gerais, a seguradora ficará isenta de
responsabilidade, em relação à presente apólice, com a exoneração legal do tomador.
6.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
VIII.SEGURO-GARANTIA IMOBILIÁRIO
1.OBJETO
Este seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do
inadimplemento do tomador em relação às obrigações assumidas no contrato de construção de
edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra.
A cobertura desta apólice garante o ressarcimento dos prejuízos causados pelo acréscimo no custo de
construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou
integral, em se tratando de regime de administração.
2.DEFINIÇÕES
2.1. Definem-se, para efeito deste seguro:
I.Segurado: os adquirentes de imóvel em construção de unidades multifamiliares ou comerciais,
inclusive "shopping centers", organizados em condomínio;
II. Tomador: o incorporador imobiliário.
3.VIGÊNCIA
A vigência da apólice tem início na data do arquivamento dos documentos referidos no art. 32 da Lei
nº 4.591, de 1964, certificado pelo Registro Geral de Imóveis, na forma do § 4º daquele artigo, ou
no início da comercialização das unidades, conforme o caso, e termina na data da aceitação da obra,
conforme disponham a Lei e o Contrato de Construção.
4.INDENIZAÇÃO
A indenização dos prejuízos resultantes do inadimplemento do tomador se fará pela conclusão da
obra sob a responsabilidade da seguradora, a qual poderá optar por efetuar o ressarcimento ao
segurado mediante a devolução das importâncias pagas ao tomador, devidamente corrigidas até a
data da constatação do inadimplemento, conforme legislação vigente.
5.RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas
presentes condições especiais.
IX.SEGURO-GARANTIA ADMINISTRATIVO
1.OBJETO

Constitui objeto deste seguro a prestação de garantia pelo tomador para atestar a veracidade de
créditos tributários e para a interposição de recurso voluntário em processo administrativo, no
âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.
2.DEFINIÇÕES
2.1. Definem-se, para efeito deste seguro:
I. Segurado: A União Federal, os Estados e Municípios,
II.Tomador: Aquele que solicita a emissão de apólice de seguro-garantia, visando atestar a
veracidade de créditos tributários, ou o que recorre da decisão de primeira instância em processo
administrativo.
3.VIGÊNCIA
A cobertura desta apólice vigorará até a extinção das obrigações do tomador na esfera
administrativa.
4.CONFIGURAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
I.Configura-se o sinistro se, depois de esgotado o prazo da cobrança amigável previsto no art. 21 do
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, o tomador não tiver pagado o crédito exigido pela
decisão administrativa definitiva, conforme disposto no art. 43 daquele Decreto, ou não houver
ingressado em tempo hábil com medida judicial que suspenda a exigência do referido crédito.
II.Caracteriza-se o sinistro com a execução da garantia desta apólice na forma da legislação
aplicável.
5.RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas, integralmente, as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas
pelas presentes condições especiais.
(Of. El. nº 300)
D.O.U., 06/06/2003

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Superintendência de Seguros Privados
CIRCULAR SUSEP N.º

, de

de 2011.

Estabelece as regras básicas para a elaboração e a
comercialização de planos de seguro relativos ao SeguroGarantia, divulga condições padronizadas e dá outras
providências.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP, na forma do disposto no art. 36, alínea "b", do Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, e tendo em vista o que consta no processo SUSEP nº
15414.001626/2003-08, de 28 de abril de 2003,
R E S O L V E:
Art. 1º Estabelecer as regras básicas para a elaboração e a comercialização de
planos de seguro relativos ao Seguro-Garantia e divulgar condições padronizadas nos termos
dos Anexos I e II desta Circular.
Parágrafo único.
Além das disposições desta Circular, as condições
contratuais, a nota técnica atuarial e as demais operações que envolvam planos de SeguroGarantia deverão observar a legislação e a regulamentação em vigor, quando não colidirem
com a presente norma.
Art. 2º O Seguro-Garantia divide-se nos seguintes ramos:
I – Seguro-Garantia: Segurado – Setor Público;
II – Seguro-Garantia: Segurado – Setor Privado.
§1º Define-se Seguro-Garantia: Segurado – Setor Público, o seguro que
objetiva garantir as obrigações assumidas pelo tomador em licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e
permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ou, ainda as obrigações assumidas em função de processos judiciais ou regulamentos
administrativos.
§2º Define-se Seguro-Garantia: Segurado – Setor Privado, o seguro que
objetiva garantir as obrigações assumidas pelo tomador em contratos firmados em âmbito
distinto do mencionado no §1º deste artigo.
Art. 3º As sociedades seguradoras que desejarem operar com os ramos de
Seguro-Garantia por meio de Plano Padronizado, nos termos dos Anexos desta Circular,
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deverão apresentar à SUSEP, previamente, o seu critério tarifário, por meio de Nota Técnica
Atuarial do produto, observando a estruturação mínima prevista em regulamentação
específica.
Parágrafo único. A Nota Técnica Atuarial do produto deverá conter também a
especificação detalhada dos instrumentos utilizados para avaliação dos tomadores, tais como:
relatórios financeiros, políticas de investimento, informações bancárias, análise de histórico
mercadológico, métodos de controle e gerenciamento de riscos adotados na gestão da
empresa.
Art. 4º Observadas as normas em vigor e as demais disposições deste
normativo, as sociedades seguradoras poderão, em relação às condições padronizadas
disponibilizadas por esta Circular:
I - submeter alterações pontuais;
II - propor a inclusão de novas Coberturas Adicionais e/ou de novas Cláusulas
Específicas, não conflitantes com as normas em vigor;
III – comercializar integral ou parcialmente as modalidades previstas no plano
padronizado.
§1º Após analisar as alterações propostas pelas sociedades seguradoras, a
SUSEP poderá aceitá-las, recusá-las, ou, ainda, aceitá-las parcialmente, para fins de
enquadramento do produto submetido como Plano Padronizado de Seguro-Garantia.
§2º Se a sociedade seguradora optar por manter qualquer alteração que, embora
não contrária aos normativos em vigor, tenha sido considerada, pela SUSEP, inadequada para
que o produto submetido venha a ser enquadrado como padronizado, então este será analisado
como Plano Não-Padronizado do Seguro-Garantia.
Art. 5º As sociedades seguradoras poderão submeter produtos próprios por
meio de Planos Não-Padronizados, para a comercialização de Seguro-Garantia, respeitadas as
normas vigentes e demais disposições previstas nesta Circular.
Parágrafo único. Os Planos Não-Padronizados submetidos, e suas respectivas
apólices, deverão obrigatoriamente incluir, na íntegra:
I - Quando o plano se referir ao Anexo I desta Circular, todos os capítulos, com
exceção dos seguintes tópicos:
a) no capítulo II, as modalidades não comercializadas;
b) no capítulo II, Modalidade II, o subitem 1.4 do item 1 – Objeto e o item 4 –
Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias;
II - Quando o plano se referir ao Anexo II desta Circular, os seguintes tópicos
deste Anexo:
a) o capítulo I, na íntegra;
b) o item 1 de todas as modalidades comercializadas, com exceção do subitem
1.2 da Modalidade I;
c) os itens 3 e 4 da Modalidade V, quando esta for comercializada.
Art. 6º O contrato de contragarantia, que rege as relações entre a sociedade
seguradora e o tomador, será livremente pactuado, não podendo interferir no direito do
segurado.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302634.

Parágrafo único. O contrato de contragarantia de que trata o "caput" não será
submetido à análise da SUSEP.
Art. 7º A apólice do Seguro-Garantia deverá indicar os riscos assumidos, a
vigência, o limite máximo de garantia, o valor do prêmio, o nome ou a razão social do
segurado e do tomador, além dos demais requisitos estabelecidos nos normativos vigentes.
Art. 8º A partir de 1o de janeiro de 2012, as sociedades seguradoras não poderão
comercializar novos contratos de Seguro-Garantia em desacordo com as disposições desta
Circular.
§1º Os planos atualmente em comercialização, padronizados ou nãopadronizados deverão ser substituídos por novos planos, já adaptados a esta Circular, até a data
prevista no caput, mediante a abertura de novo processo administrativo.
§2º As sociedades seguradoras deverão ter processos distintos para a
comercialização dos ramos Seguro-Garantia: Segurado – Setor Público e Seguro-Garantia:
Segurado – Setor Privado.
§3º A partir da publicação desta Circular, novos planos submetidos à análise já
deverão estar adaptados às suas disposições.
§4º Os contratos em vigor, de planos padronizados ou não-padronizados, que
estejam em desacordo com as disposições desta Circular e que tenham seu término de
vigência:
I - antes do prazo estabelecido no caput, poderão ser renovados, uma única vez,
pelo prazo máximo de 1(um) ano;
II - após o prazo estabelecido no caput, poderão vigorar, apenas, até o término
de sua vigência.
Art. 9° Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Circular SUSEP nº 232, de 3 de junho de 2003.
Rio de Janeiro,

de

de 2011.

PAULO DOS SANTOS
Superintendente
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CIRCULAR SUSEP N°

, de de

de 2011 - ANEXO I

SEGURO-GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
Capítulo I - Condições Gerais - Ramo 0775
1. Objeto:
1.1 Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por
empresa (tomador) perante órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado), em
função de participação em licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União,
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função
de processos judiciais ou regulamentos administrativos, conforme os termos da apólice e até o
valor da garantia fixado na apólice, e de acordo com as coberturas expressamente contratadas.
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores
das multas e indenizações devidos à Administração Pública, tendo em vista o disposto no
inciso III do art. 80 da Lei nº 8.666/93.

2. Definições:
Aplicam-se também a este seguro, as seguintes definições, além daquelas
constantes do art. 6° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do art. 2° da Lei n° 8.987, de
13 de fevereiro de 1995:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa
formalmente o contrato de Seguro-Garantia.
2.2. Condições Gerais: as cláusulas da apólice de aplicação geral a qualquer
modalidade de Seguro-Garantia.
2.3. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes
modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas
condições gerais.
2.4. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o
segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis
a um determinado contrato de seguro.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de
vontades para a formação de vínculo e as estipulações de obrigações recíprocas, seja qual for
a denominação utilizada, conforme disposto no parágrafo único do art. 2º da Lei 8.666/93.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz
modificações na apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das
partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.
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2.8 Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se
responsabilizará perante o segurado em função dos prejuízos e multas decorrentes do
inadimplemento do tomador e cobertos pelo seguro.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da
cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: Procedimento pelo qual a Seguradora
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos
prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no
qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado,
bem como os valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice,
do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo
seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Valor da Garantia:
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor
máximo nominal por ela garantido.
3.2
Quando efetuadas alterações dentro dos patamares previamente
estabelecidos no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do
risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais
se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar
tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio
da emissão de endosso.

4. Prêmio do Seguro:
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4.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo
o prazo de vigência da cobertura.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo
quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5. Vigência:
5.1. Para as modalidades do Seguro-Garantia onde houver a vinculação da
apólice a um contrato principal, a vigência da cobertura será igual ao prazo estabelecido no
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada
modalidade contratada.
5.2. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no
contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
seguradora, a vigência deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o
respectivo endosso.
5.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais
se faça necessária a modificação da vigência, esta poderá acompanhar tais modificações,
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de
endosso.
5.4. Para as demais modalidades, a vigência da cobertura do Seguro-Garantia
será igual ao prazo informado na apólice, estabelecido de acordo com as disposições previstas
nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
6.1. Expectativa: tão logo tome conhecimento de qualquer indício ou
inadimplência do tomador que possa implicar prejuízo, o segurado deverá notificar
imediatamente o tomador, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendolhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da
notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de
sinistro.
6.2. Reclamação: a Expectativa de sinistro será convertida em
Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos
procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do Tomador, data em
que restará oficializada a Reclamação do sinistro.
6.2.1. Para a Reclamação do sinistro será necessária a apresentação de:
a) Cópia do Contrato Principal ou do documento em que constam as
obrigações assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente
assinados pelo Segurado e pelo Tomador;
b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a
inadimplência do tomador;
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c) Cópias de atas, Notificações, Contra Notificações, Documentos,
correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador,
relacionados à inadimplência do Tomador;
d) Planilha, Relatório e/ou Correspondências informando da existência de
valores retidos;
e) Planilha, Relatório e/ou Correspondências informando os valores dos
prejuízos sofridos;
6.2.2. - A não formalização da Reclamação do sinistro tornará sem efeito a
Expectativa do sinistro;
6.2.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá
ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do item 14 destas condições
gerais;
6.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos
listados no item 6.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em
relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a
Seguradora emitir o Relatório Final de Regulação;
6.3.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá
solicitar documentação e/ou informação complementar;
6.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro,
comunicará formalmente ao Segurado sua negativa de indenização, apresentando,
conjuntamente, toda a documentação que embasou sua conclusão.

7. Indenização:
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na
apólice, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for
acordado entre as partes:
I. realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a
lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
II. indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do tomador, cobertos
pela apólice.
7.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
7.2.1 O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do
contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
de recebimento do último documento previsto na apólice, necessário ao Processo de
Regulação do sinistro.
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7.2.2 Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 6.3.1, o
prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil
subseqüente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
7.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos
de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem
a partir do dia da revogação da decisão.
7.3. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 7.1
destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido no item 7.2.1, respeitando-se a
faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em:
a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de
pagamento, a data de ocorrência do evento; e

partir

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a
do
primeiro
dia
posterior
ao
término
do
prazo
fixado.

7.4. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice
de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre
o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
7.5. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término
do prazo fixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
7.6. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora
será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez,
juntamente com os demais valores do contrato.
7.7. A indenização securitária devida pela Seguradora será paga após a
apuração e a utilização de todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal e que
possam ser utilizados na amortização do prejuízo, objeto da reclamação do sinistro, na
amortização do valor de multa reclamada e na amortização dos valores referentes a verbas
rescisórias, quando a cobertura desta estiver prevista nas Condições Especiais.
8. Sub-Rogação:
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas
pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o
tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. Isenção de Responsabilidade:
A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice
na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil
Brasileiro;
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II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou
fatos de responsabilidade do segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que
tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal;
V – o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas
no presente contrato;
VI. Se o Segurado, durante a vigência do seguro, prestar declarações falsas
ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de
risco de inadimplência do tomador.

10. Concorrência de Garantias:
No caso de existirem duas ou mais garantias em modalidades distintas,
cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou
beneficiário, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.
11. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro-Garantia na mesma modalidade
para cobrir o objeto deste contrato.
12. Extinção da Garantia:
12.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um
dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for
definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução
da apólice;
II – quando o segurado e seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Limite
Máximo de Garantia da apólice; ou
IV. quando do término da vigência prevista na Apólice ou em Endosso desta,
salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais.
12.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato,
esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância
com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se
comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do
contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.
13. Controvérsias:
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13.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais
poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
13.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória de Arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por
meio de anuência expressa.
14. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
15. Foro:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do
domicílio deste.
16 - Disposições Finais
16.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
16.2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização.
16.3. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se
a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br.
16.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de
seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome
completo, CNPJ ou CPF.
16.5. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
16.6. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo
o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais da Apólice.
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Capítulo II - Modalidades e suas Condições Especiais - Ramo 0775

Modalidade I – SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE.
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos
prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas
condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.
2. Vigência:
A vigência da cobertura deste seguro será igual ao prazo estabelecido na apólice
devendo coincidir com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.
3. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido
alteradas por estas condições especiais.
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Modalidade II – SEGURO-GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

1. Objeto:
1.1 Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos
prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato
principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços até o valor da garantia
fixado na apólice.
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizações devidos à Administração Pública, tendo em vista o disposto no inciso III do art.
80 da Lei nº 8.666/93.
1.3. Até o valor da garantia fixado na apólice para esta cobertura, o contrato garante
obrigatoriamente as verbas rescisórias que sejam pagas diretamente pela Administração
Pública, na hipótese de não comprovação do pagamento, por parte do Tomador garantido, de
todas as obrigações trabalhistas referente à mão de obra utilizada, quando da contratação de
serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme descrito no item 3 –
Cláusula Específica para Verbas Rescisórias.
1.4. Poderá ainda ser contratada nesta modalidade, com verba específica independente, a
Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no item 4.
2. Vigência:
2.1 A vigência da cobertura deste seguro será fixada de acordo com as seguintes
regras:
I.

o período de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de
obras, serviços e/ou compras;

II.

os períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço
público.

2.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 2.1, não se presumem: serão
formalizadas pela emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora
ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de
vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
3- Cláusula Específica para Verbas Rescisórias
3.1. Exclusivamente para esta cláusula, além das definições contidas no item 2 das
Condições Gerais, são também aplicáveis as seguintes:
3.1.1. Empregado: Aquele que faz jus ao recebimento das verbas rescisórias de
natureza trabalhista em virtude de ter trabalhado mediante vínculo empregatício com o
Tomador no Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado
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3.1.2. Contrato Principal: é o contrato de prestação de serviços continuados com uso
intensivo de mão de obra com dedicação exclusiva, firmado entre a Administração Pública e o
Tomador, previsto no inciso XIX, do artigo 19 da Instrução Normativa (IN) MPOG nº 03, de
15 de outubro de 2009.
3.1.3. Verbas rescisórias: são os valores devidos ao Empregado, pelo período de
vínculo empregatício com o Tomador no Contrato Principal, exclusivamente durante o
período de cobertura da apólice e apenas em decorrência de rescisão trabalhista.
3.2. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
Fica entendido e acordado que, relativamente a Cláusula Específica para Verbas
Rescisórias, a presente cláusula substitui o item 6 das Condições Gerais.
3.2.1. Quando o Segurado, após o final do prazo de 3 (três) meses estipulado no
inciso XIX, do artigo 19 da IN MPOG nº 03/2009, tomar conhecimento de eventual
inadimplência referente ao não pagamento de verbas rescisórias cobertas por esta
Apólice, efetuará uma notificação extrajudicial ao Tomador, concedendo-lhe prazo para
a quitação das mesmas, com cópia concomitante à Seguradora, com o fito de comunicar
e registrar a expectativa de sinistro.
3.2.2. A expectativa de sinistro será convertida em reclamação após decorrido o
prazo estabelecido para regularização da inadimplência e confirmado o não
cumprimento pelo tomador, mediante comunicação pelo segurado acompanhada do
cálculo discriminado de cada verba rescisória, bem como dos respectivos comprovantes
de pagamento das referidas verbas, data em que restará oficializada a reclamação do
sinistro.
3.2.3. Após a apresentação dos documentos descritos no item 3.2.2 a Seguradora
deverá concluir o Processo de Regulação de Sinistro e emitir o relatório final.

4- Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias

4.1. Objeto:
4.1.1 Esta COBERTURA ADICIONAL tem por objeto garantir exclusivamente ao
SEGURADO, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações
de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do
Contrato Principal, nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o
SEGURADO seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em
julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com
prévia anuência da SEGURADORA e conseqüente homologação do Poder Judiciário.
4.1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do SEGURADO será
referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda
trabalhista e o TOMADOR oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas
dentro do período de vigência da apólice, conseqüentemente a responsabilidade da
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SEGURADORA será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja
decorrente unicamente do lapso temporal garantido.
4.2. Definições:
4.2.1. Exclusivamente para esta cobertura adicional, aplicam-se também as seguintes
definições, além daquelas contidas no item 2 das Condições Gerais:
4.2.1.1. Autor/ Reclamante: Aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória
e esta seja oriunda do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto
da apólice em questão.
4.2.1.2. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes
do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao
TOMADOR, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus
reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
4.2.1.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e
todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais
dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado,
observando-se as datas e percentuais.
4.2.1.4. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente
são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador prestador de serviços, aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo,
pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do Réu/Tomador, desde que o
Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.
4.3. Vigência:
4.3.1. Fica entendido e acordado que, relativamente a Garantia Adicional de Ações
Trabalhistas e Previdenciárias, a presente cláusula substitui o item 2 das Condições Especiais
presente nesta Modalidade Seguro-Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de
Serviços.
4.3.2. A vigência da cobertura deste seguro será fixada de acordo com as seguintes
regras:
I – o período de duração do Contrato Principal acrescido de 02 (dois) anos, em
cumprimento ao que dispõe o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se
refere aos prazos prescricionais do Direito do Trabalho;
II – os períodos renováveis acrescido de 02 (dois) anos, no caso de concessões e
permissões do serviço público.

4.3.3. As renovações, a que se refere o inciso II do item 4.3.2, não se presumem: serão
formalizadas pela emissão de novas apólices, precedidas de notificação escrita da seguradora
ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de
vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.
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4.4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
4.4.1. Expectativa: Quando o Segurado receber citação(ões) judicial(ais) para
apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo Autor/ Reclamante reivindique
crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do TOMADOR,
deverá comunicar à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de
todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/ Reclamante como pelo
Réu/Tomador.
4.4.1.1. Caso ocorra o item 4.4.1 e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o
Segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.
4.4.2. Reclamação: uma vez transitada em julgado a ação, com o pagamento dos
valores constantes na condenação do Segurado, este deverá notificar a Seguradora
apresentando o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento acompanhado(s) dos
seguintes documentos:
a) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores
homologados;
b) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
c) Guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
d) Guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços
contratados;
e) Documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou
para o Réu/Tomador no Contrato Principal dentro do período de vigência
da apólice.
4.4.3. Caracterização: Recebida a notificação, devidamente acompanhada dos
documentos citados no item 4.4.2, a Seguradora deverá concluir o Processo de Regulação de
Sinistro e emitir o Relatório Final de Regulação de Sinistro.

4.5. Indenização:
4.5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 4.4.3, a SEGURADORA
indenizará o SEGURADO, por meio de reembolso, até o limite da garantia desta cobertura
estabelecido na apólice, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
recebimento do último documento previsto no item 4.4.2.
4.6. Isenção de Responsabilidade:
4.6.1. Além das isenções de responsabilidade descritas nas Condições Gerais, a
SEGURADORA ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE na
ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – não cumprimento por parte do SEGURADO das exigências descritas na
cláusula 4.4 destas Condições Especiais.
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II – quando o SEGURADO deixar de apresentar defesa ou perder prazo para
interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo
único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
III – se o SEGURADO firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora ou
este não for homologado pelo Poder Judiciário.
IV – nos casos de condenações do TOMADOR e/ou SEGURADO no que se refere
a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de
responsabilidade civil do TOMADOR e/ou do SEGURADO.
V – se o SEGURADO, no decorrer do contrato, prestar declarações falsas ou
omitir de má-fé circunstâncias por ele conhecidas, que possam influir no resultado da
indenização ou da demanda judicial.

5. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
alteradas pelas presentes Condições Especiais.
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Modalidade III – SEGURO-GARANTIA DE RETENÇÃO DE PAGAMENTOS:
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, dos
prejuízos causados pelo tomador ao segurado, em razão do inadimplemento das obrigações
vinculadas às retenções de pagamentos previstas no contrato principal e substituídas por esta
apólice.
2. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido
alteradas pelas presentes condições especiais.
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Modalidade
PAGAMENTOS:

IV

–

SEGURO-GARANTIA

DE

ADIANTAMENTO

DE

1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos
prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador em relação
exclusiva aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo segurado, que não tenham sido
liquidados na forma prevista no contrato principal e devidamente expresso no objeto desta
apólice, independentemente da conclusão deste.
2. Definições:
Define-se, para efeito desta modalidade:
I – Prejuízo: é a importância pecuniária, objeto do adiantamento de pagamento, que
não tenha sido integral ou parcialmente destinada e aplicada no projeto, na aquisição de
insumos, na construção e/ou na fabricação e montagem do objeto do Contrato Principal.
3. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido
alteradas pelas presentes condições especiais.
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Modalidade V – SEGURO-GARANTIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA:
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice e durante a
sua vigência, pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado, das ações
corretivas apontadas pelo segurado ao tomador e necessárias para a correção da disfunção
ocorrida por responsabilidade exclusiva do Tomador.
2. Vigência:
A vigência da cobertura deste seguro será igual ao prazo estabelecido na apólice
devendo englobar o prazo acordado para conclusão das ações corretivas.

3. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido
alteradas pelas presentes condições especiais.
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Modalidade VI – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL:
1. Objeto:
Este seguro garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos em juízo que
o
tomador
necessite
realizar
no
trâmite
de
procedimentos
judiciais.
A cobertura desta apólice, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de
transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao segurado, cujo valor da
condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo tomador.
2. Definições:
Definem-se para efeito deste seguro:
I – Segurado: potencial credor de obrigação pecuniária “sub judice”;
II – Tomador: potencial devedor que deve prestar garantia em controvérsia submetida
à decisão do Poder Judiciário.
3. Vigência:
3.1. A vigência da cobertura deste seguro será igual ao prazo estabelecido na apólice,
independente do prazo de duração da demanda judicial.
4. Renovação
4.1 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante solicitação do segurado ou
do tomador.
4.2. O tomador não poderá se opor ao pedido de renovação apresentado pelo segurado,
salvo se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice.
4.3 Caso a sociedade seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, deverá,
independentemente da existência de pedido de renovação, comunicar ao segurado e ao
tomador mediante aviso prévio de, no mínimo, sessenta dias que antecedam o final de
vigência da apólice.
4.4. A Seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em
fatos posteriores à emissão da apólice que justifiquem tecnicamente a não renovação.
4.5. Fica entendido e acordado que a apólice renovada continuará em vigor mesmo
quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido
alteradas pelas presentes condições especiais.
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Modalidade VII – SEGURO-GARANTIA ADUANEIRO:
1. Objeto:
Este seguro garante ao segurado, até o valor da garantia fixada na apólice, o
cumprimento das obrigações do tomador vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se
refere o Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002, em conformidade com as Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto.
2. Definições:
Definem-se, para efeito deste seguro:
I – Segurado: a União Federal, representada pela Secretaria da Receita Federal;
II – Tomador: o compromissário do Termo de Responsabilidade.

3. Vigência:
3.1. A cobertura desta apólice vigorará até o final de vigência nela expresso.
3.2. A vigência a ser expressa na apólice deverá contemplar o prazo previsto no Termo
de Responsabilidade ou no Procedimento Especial, acrescido de mais 180 (cento e oitenta)
dias, no mínimo, a critério do Segurado.

4. Renovação
4.1 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante solicitação do segurado ou
do tomador.
4.2. O tomador não poderá se opor ao pedido de renovação apresentado pelo segurado,
salvo se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice.
4.3 Caso a sociedade seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, deverá,
independentemente da existência de pedido de renovação, comunicar ao segurado e ao
tomador mediante aviso prévio de, no mínimo, sessenta dias que antecedam o final de
vigência da apólice.
4.4. A Seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em
fatos posteriores à emissão da apólice que justifiquem tecnicamente a não renovação.
4.5. Fica entendido e acordado que a apólice renovada continuará em vigor mesmo
quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5. Valor da Garantia:
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O valor garantido pela presente apólice é o valor nominal nela expresso, não sujeito,
portanto, a qualquer acréscimo não previsto na “Composição do Valor do Termo”, referida no
citado Termo de Responsabilidade. Deste modo, esse valor indicará, sempre, e para todos os
efeitos, o limite máximo de responsabilidade da seguradora.
6. Isenção de Responsabilidade:
Além dos casos previstos no item 9 das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta
de responsabilidade, em relação à presente apólice, com a exoneração legal do tomador.
7. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido
alteradas pelas presentes condições especiais.
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Modalidade VIII – SEGURO-GARANTIA ADMINSTRATIVO:
1. Objeto:
Constitui objeto deste seguro a prestação de garantia pelo tomador para atestar a
veracidade de créditos tributários e para a interposição de recurso voluntário em processo
administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.
2. Definições:
Definem-se para efeito deste seguro:
I – Segurado: a União Federal, os Estados e Municípios.
II – Tomador: aquele que solicita a emissão de apólice de seguro-garantia, visando
atestar a veracidade de créditos tributários, ou o que recorre da decisão de primeira instância
em processo administrativo.
3. Vigência:
3.1. A vigência da cobertura deste seguro será igual ao prazo estabelecido na apólice,
independente do prazo de duração do processo administrativo.
4. Renovação
4.1 O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante solicitação do segurado ou
do tomador.
4.2. O tomador não poderá se opor ao pedido de renovação apresentado pelo segurado,
salvo se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice.
4.3 Caso a sociedade seguradora não tenha interesse em renovar a apólice, deverá,
independentemente da existência de pedido de renovação, comunicar ao segurado e ao
tomador mediante aviso prévio de, no mínimo, sessenta dias que antecedam o final de
vigência da apólice.
4.4. A Seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em
fatos posteriores à emissão da apólice que justifiquem tecnicamente a não renovação.
4.5. Fica entendido e acordado que a apólice renovada continuará em vigor mesmo
quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5. Configuração e Caracterização do Sinistro:
I – Configura-se o sinistro se, depois de esgotado o prazo da cobrança amigável
previsto no art. 21 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, o tomador não tiver pagado
o crédito exigido pela decisão administrativa definitiva, conforme disposto no art. 43 daquele
Decreto, ou não houver ingressado em tempo hábil com medida judicial que suspenda a
exigência do referido crédito.
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II – Caracteriza-se o sinistro com a execução da garantia desta apólice na forma da
legislação aplicável.
6. Ratificação:
Ficam ratificadas, integralmente, as disposições das condições gerais que não tenham
sido alteradas pelas presentes condições especiais.
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SEGURO-GARANTIA – SEGURADO: SETOR PRIVADO
Capítulo I - Condições Gerais - Ramo 0776
1. Objeto:
Este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
no contrato principal, firmado com o segurado, conforme os termos da apólice.
2. Definições:
Aplicam-se a este seguro as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa
formalmente o contrato de Seguro-Garantia.
2.2. Condições Gerais: as cláusulas da apólice de aplicação geral a qualquer
modalidade de Seguro-Garantia.
2.3. Condições Especiais: as cláusulas da apólice que especificam as diferentes
modalidades de cobertura do contrato de seguro e alteram as disposições estabelecidas nas
condições gerais.
2.4. Condições Particulares: as que particularizam a apólice, discriminando o
segurado, o tomador, o objeto do seguro, o valor garantido e demais características aplicáveis
a um determinado contrato de seguro.
2.5. Contrato Principal: o documento contratual, seus aditivos e anexos, que
especificam as obrigações e direitos do segurado e do tomador.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz
modificações na apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das
partes.
2.7. Indenização: o pagamento dos prejuízos diretos resultantes do
inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8 Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se
responsabilizará perante o segurado em função dos prejuízos e multas decorrentes do
inadimplemento do tomador e cobertos pelo seguro.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da
cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: Procedimento pelo qual a Seguradora
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos
prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no
qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado,
bem como os valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: credor das obrigações assumidas pelo tomador no contrato
principal.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice,
do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal.
2.15. Seguro-Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
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2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo
seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.
3. Valor da Garantia:
3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo
nominal por ela garantido.
3.2 Quando efetuadas alterações dentro dos patamares previamente
estabelecidos no contrato principal, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações,
devendo a seguradora efetuar o respectivo ajuste de prêmio e emitir o endosso.
3.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal, em virtude das
quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela
Seguradora, por meio da emissão de endosso.

4. Prêmio do Seguro:
4.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora, por todo
o prazo de vigência da cobertura.
4.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo
quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5. Vigência:
5.1. A vigência da cobertura será igual ao prazo estabelecido no contrato
principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada
modalidade contratada.
5.2. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no
contrato principal, a vigência deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora
emitir o respectivo endosso.
5.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal em virtude
das quais se faça necessária a modificação da vigência, esta poderá acompanhar tais
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da
emissão de endosso.
6. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
6.1. Expectativa: tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência
do Tomador que possa implicar prejuízo, o segurado deverá imediatamente notificá-lo
extrajudicialmente, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe
prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação
para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de sinistro.
6.2. Reclamação: a Expectativa de sinistro será convertida em
Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, após decorrido o prazo
estabelecido para regularização da inadimplência e confirmado o não cumprimento pelo
Tomador dos itens listados na comunicação da Expectativa de Sinistro, data em que
restará oficializada a Reclamação do sinistro.
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6.2.1. Para a Reclamação do sinistro será necessária a apresentação de:
a) Cópia do Contrato Principal ou do documento em que constam as
obrigações assumidas pelo Tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente
assinados pelo Segurado e pelo Tomador;
b) Cópias de atas, Notificações, Contra Notificações, Documentos,
correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador,
relacionados à inadimplência do Tomador;
c) Planilha, Relatório e/ou Correspondências informando da existência de
valores retidos;
d) Planilha, Relatório e/ou Correspondências informando os valores dos
prejuízos sofridos;
6.2.2. - A não formalização da Reclamação do sinistro tornará sem efeito a
Expectativa do sinistro;
6.2.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá
ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do item 14 destas condições
gerais;
6.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos
listados no item 6.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em
relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a
Seguradora emitir o Relatório Final de Regulação;
6.3.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá
solicitar documentação e/ou informação complementar;
6.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro,
comunicará formalmente ao Segurado sua negativa de indenização, apresentando,
conjuntamente, toda a documentação que embasou sua conclusão.
7. Indenização:
7.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na
apólice, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for
acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a
lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade; ou
II – indenizando os prejuízos diretos causados pela inadimplência do tomador,
cobertos pela apólice.
7.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
7.2.1 O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do
contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
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de recebimento do último documento previsto na apólice, necessário ao Processo de
Regulação do sinistro.
7.2.2 Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 6.3.1, o
prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil
subseqüente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
7.2.3 No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos
de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem
a partir do dia da revogação da decisão.
7.3. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 7.1
destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido no item 7.2.1, respeitando-se a
faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em:
a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de
pagamento, a data de ocorrência do evento; e
b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a
partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
7.4. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice
de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre
o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
7.5. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término
do prazo fixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
7.6. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora
será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez,
juntamente com os demais valores do contrato.
7.7. A indenização securitária devida pela Seguradora será paga após a
apuração e a utilização de todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal e que
possam ser utilizados na amortização do prejuízo objeto da reclamação do sinistro ou na
amortização do reembolso relativo aos prejuízos referentes às obrigações de natureza
trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal,
se contratada a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias.
8. Sub-Rogação:
Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas
pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o
tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
9. Isenção de Responsabilidade:
A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice
na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil
Brasileiro;
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II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou
fatos de responsabilidade do segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que
tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu
representante legal;
V – o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas
no presente contrato;
VI – se o Segurado, durante a vigência do seguro, prestar declarações
falsas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação
de risco de inadimplência do tomador.
10. Concorrência de Garantias:
No caso de existirem duas ou mais garantias em modalidades distintas,
cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou
beneficiário, a seguradora responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.
11. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro-Garantia na mesma modalidade
para cobrir o objeto deste contrato.
12. Extinção da Garantia:
12.1 A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um
dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for
definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução
da apólice;
II – quando o segurado e seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Limite
Máximo de Garantia da apólice; ou
IV – quando do término da vigência prevista na Apólice ou em Endosso desta,
salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais.
13. Controvérsias:
13.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais
poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
13.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória de Arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por
meio de anuência expressa.
14. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
15. Foro:
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do
domicílio deste.
16. Disposições Finais:
16.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
16.2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
incentivo ou recomendação à sua comercialização.
16.3. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se
a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br.
16.4. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de
seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome
completo, CNPJ ou CPF.
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16.5. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
16.6. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo
o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais da Apólice.
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Capítulo II - Modalidades e suas Condições Especiais - Ramo 0776

Modalidade I – SEGURO-GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
1. Objeto:
1.1. Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços até o
valor da garantia fixado na apólice.
1.2. Poderá ainda ser contratada nesta modalidade, com verba específica
independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme
descrito no item 2.
2. Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias:
2.1. Objeto:
2.1.1 Esta COBERTURA ADICIONAL tem por objeto garantir
exclusivamente ao SEGURADO, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em
relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do
TOMADOR oriundas do Contrato Principal, nas quais haja condenação judicial do
TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente e que os
valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em
julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses
de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e conseqüente
homologação do Poder Judiciário.
2.1.2.
No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do
SEGURADO será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante
da demanda trabalhista e o TOMADOR oriundas do contrato principal objeto desta garantia,
ocorridas dentro do período de vigência da apólice, conseqüentemente a responsabilidade da
SEGURADORA será relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja
decorrente unicamente do lapso temporal garantido.
2.2. Definições:
2.2.1. Exclusivamente para esta cobertura adicional, aplicam-se também as
seguintes definições, além daquelas contidas no item 2 das Condições Gerais:
2.2.1.1. Autor/ Reclamante: Aquele que propõe na justiça trabalhista uma
reclamatória e esta seja oriunda do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o
qual é objeto da apólice em questão.
2.2.1.2. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as
decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado
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ao TOMADOR, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos
seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.
2.2.1.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº
8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as
quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado,
observando-se as datas e percentuais.
2.2.1.4. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que
somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real
empregador - prestador de serviços, aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de
executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do Réu/Tomador,
desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo
judicial.
2.3. Vigência:
2.3.1. Fica entendido e acordado que, relativamente a Garantia Adicional de
Ações Trabalhistas e Previdenciárias, a presente cláusula substitui o item 5 das Condições
Gerais desta apólice.
2.3.2. A vigência da cobertura deste seguro será o período de duração do
Contrato Principal acrescido de 02 (dois) anos, em cumprimento ao que dispõe o art. 7º,
inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere aos prazos prescricionais do
Direito do Trabalho;
2.4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
2.4.1. Expectativa: Quando o Segurado receber citação(ões) judicial(ais)
para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo Autor/ Reclamante
reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do
TOMADOR, deverá comunicar à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s)
citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/
Reclamante como pelo Réu/Tomador.
2.4.1.1. Caso ocorra o item 2.4.1 e reste pendente o trânsito em julgado da
sentença, o Segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.
2.4.2. Reclamação: uma vez transitada em julgado a ação, com o
pagamento dos valores constantes na condenação do Segurado, este deverá notificar a
Seguradora apresentando o(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento
acompanhado(s) dos seguintes documentos:
a) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os
valores homologados;
b) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.
c) Guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
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d) Guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos
serviços contratados;
e) Documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou
para o Réu/Tomador no Contrato Principal dentro do período de vigência
da apólice.
2.4.3. Caracterização: Recebida a notificação, devidamente acompanhada dos
documentos citados no item 2.4.2, a Seguradora deverá concluir o Processo de Regulação de
Sinistro e emitir o Relatório Final de Regulação de Sinistro.
2.5. Indenização:
2.5.1. Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 2.4.3, a
SEGURADORA indenizará o SEGURADO, por meio de reembolso, até o limite da garantia
desta cobertura estabelecido na apólice, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
da data de recebimento do último documento previsto no item 2.4.2.
2.6. Isenção de Responsabilidade:
2.6.1. Além das isenções de responsabilidade descritas nas Condições
Gerais, a SEGURADORA ficará isenta de responsabilidade em relação a esta APÓLICE
na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – não cumprimento por parte do SEGURADO das exigências descritas
na cláusula 2.4 destas Condições Especiais.
II – quando o SEGURADO deixar de apresentar defesa ou perder prazo
para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844,
parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.
III – se o SEGURADO firmar acordo sem a prévia anuência da
Seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.
IV – nos casos de condenações do TOMADOR e/ou SEGURADO no que
se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de
responsabilidade civil do TOMADOR e/ou do SEGURADO.
V – se o SEGURADO, no decorrer do contrato, prestar declarações falsas
ou omitir de má-fé circunstâncias por ele conhecidas, que possam influir no resultado da
indenização ou da demanda judicial.
3. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham
sido alteradas por estas condições especiais.
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Modalidade II – SEGURO-GARANTIA DE RETENÇÃO DE
PAGAMENTOS:
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
dos prejuízos causados pelo tomador ao segurado, em razão do inadimplemento das
obrigações vinculadas às retenções de pagamentos previstas no contrato principal e
substituídas por esta apólice.
2. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham
sido alteradas pelas presentes condições especiais.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302634.

Modalidade III – SEGURO-GARANTIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS:
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador em
relação exclusiva aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo segurado, que não
tenham sido liquidados na forma prevista no contrato principal e devidamente expresso no
objeto desta apólice, independentemente da conclusão deste.
2. Definições:
Define-se, para efeito desta modalidade:
I – Prejuízo: é a importância pecuniária, objeto do adiantamento de pagamento,
que não tenha sido integral ou parcialmente destinada e aplicada no projeto, na aquisição de
insumos, na construção e/ou na fabricação e montagem do objeto do Contrato Principal.
3. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham
sido alteradas pelas presentes condições especiais.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302634.

Modalidade IV – SEGURO-GARANTIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA:
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice e
durante a sua vigência, pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado,
das ações corretivas apontadas pelo segurado ao tomador e necessárias para a correção da
disfunção ocorrida por responsabilidade exclusiva do Tomador.
2. Vigência:
A vigência da cobertura deste seguro será igual ao prazo estabelecido na
apólice devendo englobar o prazo acordado para conclusão das ações corretivas.
3. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham
sido alteradas pelas presentes condições especiais.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302634.

Modalidade V – SEGURO-GARANTIA IMOBILIÁRIO:
1. Objeto:
Este seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, pelos
prejuízos decorrentes do inadimplemento do tomador em relação às obrigações assumidas no
contrato de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas
alienadas durante a execução da obra ou no contrato de permuta. A cobertura desta apólice
garante o ressarcimento dos prejuízos causados pelo acréscimo no custo de construção da obra
projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se
tratando de regime de administração.
2. Definições:
Definem-se, para efeito deste seguro:
I – Segurado: são os adquirentes de imóvel em construção de unidades
multifamiliares ou comerciais, inclusive “shopping centers” ou os proprietários permutantes
de terrenos ou frações ideais de terreno(s), organizados em condomínio.
II – Tomador: o incorporador imobiliário ou a construtora.
3. Vigência:
A vigência da apólice tem início na data do arquivamento dos documentos
referidos no art. 32 da Lei nº 4.591, de 1964, certificado pelo Registro Geral de Imóveis, na
forma do § 4º daquele artigo, ou no início da comercialização das unidades, conforme o caso,
e termina na data da aceitação da obra, conforme disponham a Lei e o Contrato de
Construção.
4. Indenização
4.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na
apólice, até o limite da garantia da mesma, conforme for acordado entre as partes, mediante a
conclusão do empreendimento garantido ou segundo uma das formas abaixo:
I – ressarcimento ao segurado mediante a devolução das importâncias pagas ao
tomador, no caso de seguro para adquirentes de imóvel em construção;
II – ressarcimento pecuniário dos prejuízos causados pelo tomador ao
permutante de terreno, limitado ao valor da apólice, quando se tratar de permuta.
4.2. Os valores dos ressarcimentos previstos nos incisos I e II acima deverão
ser corrigidos até a data da constatação do inadimplemento, conforme legislação vigente.
5. Ratificação:
Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham
sido alteradas por estas condições especiais.
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PORTARIA PGFN Nº 1.153, DE 13 DE AGOSTO DE 2009.
Regulamenta o oferecimento e a aceitação de seguro
garantia para débitos inscritos em Dívida Ativa da
União.

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 72 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
aprovado pela Portaria nº 257, de 23 de junho de 2009, do Ministro de Estado da Fazenda, e tendo
em vista o disposto no § 2º do art. 656 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil - CPC, no Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e na Lei Complementar nº
126, de 15 de janeiro de 2007, resolve:
Art. 1º O oferecimento de seguro garantia, nos termos regulados pela Circular da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) nº 232, de 3 de junho de 2003, é instrumento para
garantir débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), tanto em processos judiciais, quanto
em parcelamentos administrativos em trâmite nas unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Art. 2º A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1º, prestado por empresa
idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, é
condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas do
respectivo contrato:
I – valor segurado superior em 30% (trinta por cento) ao valor do débito inscrito em
DAU, atualizado até a data em que for prestada a garantia, observado o disposto no § 1º;
II – índice de atualização do valor segurado idêntico ao índice de atualização
aplicável ao débito inscrito em DAU;
III – renúncia aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil, (CC), e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, com consignação, nos termos
estatuídos no item 4.2 das condições gerais da Circular SUSEP nº 232, de 2003, de que “fica
entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver
pagado o prêmio nas datas convencionadas”;
IV – referência ao número da Certidão de Dívida Ativa objeto da garantia;
V – prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o
disposto nos §§ 2º e 3º;
VI – estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o
depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja
atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com
efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra
ação em que se discuta o débito;
VII – estabelecimento de situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro, nos
termos do disposto no § 3º;
VIII – estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da
indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput
e no inciso II do art. 19 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980;
IX – estabelecimento de que, na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito
objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em relação à
apólice; e
X – eleição de foro da Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária, quando houver, da
Justiça Federal com jurisdição sobre a unidade da PGFN competente para a cobrança do débito
inscrito em DAU para dirimir questões entre a segurada (União) e a empresa seguradora.
§ 1º O acréscimo de 30% (trinta por cento) referido no inciso I do caput poderá:
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I - ser afastado na hipótese da garantia ser aplicável a parcelamento administrativo do
débito;
II – ter deduzido do seu percentual o valor do encargo legal de que trata o art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.569, de 8 de agosto
de 1977, caso este esteja incluído na Certidão de Dívida Ativa objeto da garantia;
§ 2º Alternativamente ao disposto no inciso V do caput, o prazo de validade do
seguro garantia poderá ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a
obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado, em juízo ou
administrativamente, no caso de parcelamento, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o
tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes
providências:
I - depositar o valor segurado em dinheiro;
II – apresentar nova apólice de seguro garantia que atenda aos requisitos desta
Portaria; ou
III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a Portaria PGFN nº 644, de 1º
de abril de 2009.
§ 3º Caracteriza a ocorrência de sinistro de que trata o inciso VII do caput:
I – o não pagamento pelo tomador, quando determinado pelo juízo, do valor objeto
da garantia;
II - o não atendimento, pelo tomador, do disposto no § 2º;
III - a exclusão do tomador de parcelamento, no caso de garantia em parcelamento
administrativo de débitos.
§ 4º Na hipótese de garantia em parcelamento administrativo de débitos, a unidade
da PGFN formalizará processo administrativo com os elementos caracterizadores da ocorrência do
sinistro, em que a empresa seguradora ou, se for o caso, a empresa resseguradora tomará ciência, a
fim de que efetue o pagamento da indenização em até 15 (quinze) dias da sua notificação.
§ 5º Na hipótese de garantia prestada em juízo, o procedimento a ser adotado para
fins de pagamento da indenização pela empresa seguradora ou, se for o caso, pela empresa
resseguradora, será o previsto no inciso VIII do caput.
§ 6º Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro garantia
não poderá conter cláusula, específica ou genérica, de desobrigação decorrente de atos exclusivos
do tomador ou da empresa seguradora, ou da empresa resseguradora, se for o caso, ou de ambos em
conjunto.
Art. 3º O tomador deverá juntar aos autos da execução fiscal ou do processo
administrativo, no caso de parcelamento, além da apólice do seguro, a seguinte documentação:
I – cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa
seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora;
II - cópias dos instrumentos dos contratos de contra garantia celebrados pela empresa
seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora;
III – certidão de regularidade, perante a SUSEP, da empresa seguradora e, quando
for o caso, da empresa resseguradora, bem como dos seus respectivos administradores;
IV - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP; e
V – comprovação de poderes do tomador para atendimento das exigências previstas
no art. 2º.
Parágrafo único. A idoneidade a que se refere o caput do art. 2º será presumida pela
apresentação das certidões da SUSEP referidas no inciso III que atestem a regularidade da empresa
seguradora e, quando for o caso, da empresa resseguradora e dos seus administradores.
Art. 4º A empresa seguradora poderá efetuar a colocação do excedente de seu limite
de retenção em empresas resseguradoras, observadas as exigências legais e regulamentares,
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), no art. 14 da Resolução
CNSP nº 168, de 17 de dezembro de 2007, e nos termos da Lei Complementar nº 126, de 2007.
§ 1º Quando o valor segurado exceder a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
ainda que esse valor esteja compreendido no limite de retenção estabelecido pela SUSEP para a
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empresa seguradora, será exigida a contratação de resseguro, que se dará nos termos da Lei
Complementar nº 126, de 2007.
§ 2º Na hipótese da contratação de resseguro, os contratos deverão conter cláusula
expressa indicando que o pagamento da indenização ou do benefício correspondente ao resseguro,
no caso de insolvência, liquidação ou falência da empresa seguradora, ocorrerá diretamente ao
segurado, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei Complementar nº 126, de 2007.
Art. 5º O seguro garantia somente poderá ser aceito se sua apresentação ocorrer
antes de depósito ou de decisão judicial que determine a penhora de dinheiro.
Parágrafo único. Excluindo-se o depósito em dinheiro, será permitida a substituição
de garantias por seguro garantia, desde que se verifique, no caso, interesse da Fazenda Nacional.
Art. 6º Após a aceitação do seguro garantia, sua substituição somente deverá ser
demandada caso o seguro deixe de satisfazer os critérios estabelecidos nesta Portaria.
Art. 7º É admissível a aceitação de seguro garantia em valor inferior ao montante
devido.
Parágrafo único. A aceitação do seguro garantia nos termos do caput:
I- não permite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa de débitos; e
II- não afasta a adoção de providências com vistas à cobrança da dívida ou à
complementação da garantia.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
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PORTARIA PGFN/MF 644/2009
Ver Histórico do Ato

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PORTARIA Nº 644, DE 1º DE ABRIL DE 2009
Estabelece critérios e condições para aceitação de carta de fiança bancária no âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos IX e
XIII do art. 49 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria
nº 138, de 1º de julho de 1997, e considerando o disposto no art. 9º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980, e art. 11, inciso II, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, resolve:
Art. 1º A carta de fiança bancária é instrumento hábil para garantir débitos inscritos em dívida ativa da
União, tanto em processos de execução fiscal quanto em parcelamentos administrativos, no âmbito da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Art. 2º A carta de fiança bancária deverá conter os seguintes requisitos: (Redação dada pelo(a) Portaria
1.378/2009/PGFN/MF )
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
I - cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização do débito inscrito em dívida
ativa da União;
II - cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo art. 827 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil;
III - cláusula estabelecendo prazo de validade até a extinção das obrigações do afiançado devedor,
devendo constar, neste caso, expressa renúncia aos termos do art. 835 da Lei Nº 10.406, de 2002 (Código
Civil), observado o disposto nos §§ 3º e 6º; (Redação dada pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
IV - cláusula com a eleição de foro, para dirimir questões entre fiadora e credora (União) referentes à
fiança bancária, da Seção Judiciária, ou da Subseção Judiciária, quando houver, da Justiça Federal com
jurisdição sobre a unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional competente para a cobrança do débito
inscrito em Dívida Ativa da União; (Redação dada pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
V - cláusula de renúncia, por parte da instituição financeira fiadora, do estipulado no inciso I do art. 838
do Código Civil; (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)

VI - declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o
disposto no art. 34 da Lei Nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN
Nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional. (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria
1.378/2009/PGFN/MF )
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§ 1º O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências
contidas nos incisos II a VI deste artigo. (Redação dada pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
_______________________________________________ Redação(ões) Anterior(es)
§ 2º A carta de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira idônea e devidamente
autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria.
§ 3º Alternativamente ao disposto no inciso III deste artigo, o prazo de validade da fiança bancária
poderá ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade da
instituição financeira fiadora em honrar a fiança se o devedor afiançado não adotar uma das providências
previstas no § 4º (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
§ 4º Na hipótese do § 3º, o devedor afiançado deverá, até o vencimento da carta de fiança:
(Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
I - depositar o valor da garantia em dinheiro; (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
II - oferecer nova carta fiança que atenda aos requisitos desta Portaria; ou (Acrescentado(a) pelo(a)
Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
III - apresentar apólice de seguro garantia que atenda aos requisitos da Portaria PGFN Nº 1.153, de 13 de
agosto de 2009. (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
§ 5º Caso o devedor afiançado não atenda ao disposto no § 4º, a instituição financeira fiadora deverá
efetuar depósito em dinheiro do valor afiançado em até 15 dias da sua intimação ou notificação, conforme
cláusula contratual referida no § 3º (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
§ 6º Os depósitos referidos nos §§ 3º a 5º serão efetuados judicialmente, no caso da carta de fiança
garantir débito objeto de execução fiscal, ou administrativamente, no caso da carta de fiança garantir
débito objeto de parcelamento administrativo. (Acrescentado(a) pelo(a) Portaria 1.378/2009/PGFN/MF)
Art. 3º A carta de fiança bancária somente poderá ser aceita se sua apresentação ocorrer antes de
depósito ou de decisão judicial que determine a penhora de dinheiro.
Art. 4º É admissível a aceitação de carta de fiança bancária em valor inferior à dívida atualizada.
Parágrafo único. A aceitação de carta de fiança bancária nos termos do caput:
I- não permite a emissão de certidão positiva com efeito de negativa de débitos; e
II- não afasta a adoção de providências com vistas à cobrança da dívida ou à complementação da
garantia.
Art. 5º Após a aceitação da carta de fiança bancária, sua substituição somente deverá ser demandada
caso a fiança deixe de satisfazer os critérios estabelecidos nesta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIS INÁCIO LUCENA ADAMS
D.O.U., 02/04/2009 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.
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LEI N 10.179, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2001.

Conversão da MPv nº 2.096-89, de 2001

Dispõe sobre os títulos da dívida pública de
responsabilidade do Tesouro Nacional, consolidando a
legislação em vigor sobre a matéria.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 2.096-89, de 2001, que
o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
o

Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, com a finalidade de:
I - prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus déficits explicitados nos
orçamentos ou para realização de operações de crédito por antecipação de receita, respeitados a autorização
concedida e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais;
II - aquisição pelo alienante, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização - PND, de que trata a
o
Lei n 9.491, de 9 de setembro de 1997, de bens e direitos, com os recursos recebidos em moeda corrente ou
permuta pelos títulos e créditos recebidos por alienantes;
III - troca por Bônus da Dívida Externa Brasileira, de emissão do Tesouro Nacional, que foram objeto de
permuta por dívida externa do setor público, registrada no Banco Central do Brasil, por meio do "Brazil
Investment Bond Exchange Agreement", de 22 de setembro de 1988;
IV - troca por títulos emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa brasileira, a
exclusivo critério do Ministro de Estado da Fazenda;
V - troca, na forma disciplinada pelo Ministro de Estado da Fazenda, o qual estabelecerá, inclusive, seu
limite anual, por títulos emitidos em decorrência de acordos de reestruturação da dívida externa para utilização
em projetos voltados às atividades de produção, distribuição, exibição e divulgação, no Brasil e no exterior, de
obra audiovisual brasileira, preservação de sua memória e da documentação a ela relativa, aprovados pelo
Ministério da Cultura, bem como mediante doações ao Fundo Nacional da Cultura - FNC, nos termos do inciso
o
o
XI do art. 5 da Lei n 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
VI - permuta por títulos do Tesouro Nacional em poder do Banco Central do Brasil;
VII - permuta por títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional ou por créditos decorrentes de
securitização de obrigações da União, ambos na forma escritural, observada a equivalência econômica.
VIII - pagamento de dívidas assumidas ou reconhecidas pela União, a critério do Ministro de Estado da
Fazenda. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.181-45 de 2001)
IX - assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção de carteira de títulos da dívida pública em
dimensões adequadas à execução da política monetária. (Incluído pela Medida Provisória nº 435, de 2008)
IX - assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção de carteira de títulos da dívida pública em
dimensões adequadas à execução da política monetária. (Incluído pela Lei nº 11.803, de 2008)
Parágrafo único. Os recursos em moeda corrente obtidos na forma do inciso II deste artigo serão usados
para:
I - amortizar a Dívida Pública Mobiliária Federal de emissão do Tesouro Nacional;
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II - custear programas e projetos nas áreas da ciência e tecnologia, da saúde, da defesa nacional, da
segurança pública e do meio ambiente, aprovados pelo Presidente da República.
o

Art. 2 Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio
prazos;
II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio
prazos;
III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para financiamento de médio e longo
prazos.
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos certificados, qualificados no
ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas definidas em lei.
o

Art. 3 Os títulos da dívida pública serão emitidos adotando-se uma das seguintes formas, a ser definida
pelo Ministro de Estado da Fazenda:
I - oferta pública, com a realização de leilões, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio;
II - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista,
integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da
Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par;
III - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
o
o
atender ao Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, instituído pela Lei n 8.187, de 1 de junho
o
de 1991, e nas operações de troca por "Brazil Investment Bonds - BIB", de que trata o inciso III do art. 1 desta
Lei;
IV - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par nas operações de troca para utilização
o
em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. 1
desta Lei, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de troca por títulos emitidos em
decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa;
V - direta, em operações de permuta com o Banco Central do Brasil, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio.
II - oferta pública para pessoas físicas, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.181-45 de 2001)
III - direta, em operações com autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista,
integrantes da Administração Pública Federal, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da
Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.18145 de 2001)
o

IV - direta, nos casos do inciso VIII do art. 1 , podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45 de 2001)
V - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par, quando se tratar de emissão para
o
o
atender ao Programa de Financiamento às Exportações - PROEX, instituído pela Lei n 8.187, de 1 de junho
o
de 1991, e nas operações de troca por "Brazil Investment Bonds - BIB", de que trata o inciso III do art. 1 desta
Lei; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45 de 2001)
VI - direta, em operações com interessado específico e mediante expressa autorização do Ministro de
Estado da Fazenda, não podendo ser colocados por valor inferior ao par nas operações de troca para utilização
o
em projetos de incentivo ao setor audiovisual brasileiro e doações ao FNC, de que trata o inciso V do art. 1
desta Lei, e colocados ao par, com ágio ou deságio nas demais operações de troca por títulos emitidos em
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decorrência dos acordos de reestruturação da dívida externa; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.181-45 de
2001)
VII - direta, em operações de permuta com o Banco Central do Brasil, mediante expressa autorização do
Ministro de Estado da Fazenda, podendo ser colocados ao par, com ágio ou deságio. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.181-45 de 2001)
VIII - direta, sem contrapartida financeira, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da
o
Fazenda, na hipótese de que trata o inciso IX do art. 1 . (Incluído pela Medida Provisória nº 435, de 2008)
VIII - direta, sem contrapartida financeira, mediante expressa autorização do Ministro de Estado da
o
Fazenda, na hipótese de que trata o inciso IX do art. 1 . (Incluído pela Lei nº 11.803, de 2008)
o

§ 1 Os títulos a que se refere esta Lei poderão, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
resgatados antecipadamente.
o

§ 2 Os títulos a que se refere o inciso III deste artigo, quando se tratar de emissão para atender ao
PROEX poderão ser emitidos com prazo inferior ao do financiamento a ser equalizado, observada a
equivalência econômica da operação.
o
§ 3 As emissões anteriores em favor de interessado específico, previstas no inciso III deste artigo,
poderão, desde que haja prévia anuência do interessado e a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
canceladas, emitindo-se, em substituição, títulos com as características do parágrafo anterior.
o

§ 2 Os títulos a que se refere o inciso V deste artigo, quando se tratar de emissão para atender ao
PROEX, poderão ser emitidos com prazo inferior ao do financiamento a ser equalizado, observada a
equivalência econômica da operação. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.181-45 de 2001)
o

§ 3 As emissões anteriores em favor de interessado específico, previstas no inciso V deste artigo,
poderão, desde que haja prévia anuência do interessado e a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser
o
canceladas, emitindo-se, em substituição, títulos com as características do § 2 . (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.181-45 de 2001)
o

§ 4 O Poder Executivo definirá os limites quantitativos, máximos e mínimos, por operação e por período
de tempo, dos títulos públicos a serem ofertados na forma do disposto no inciso II deste artigo. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.181-45 de 2001)
o

Art. 4 São isentos do Imposto sobre a Renda os juros produzidos pelas NTN emitidas na forma do inciso
o
III do art. 1 desta Lei, bem como os referentes aos bônus emitidos pelo Banco Central do Brasil para os fins
o
o
previstos no art. 8 do Decreto-Lei n 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei
o
n 2.105, de 24 de janeiro de 1984.
o

Art. 5 A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á exclusivamente sob a forma
escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em
sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os resgates do
principal e os rendimentos.
o

o

Art. 6 A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art. 2 terão poder
liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros,
pelo seu valor de resgate.
o

Art. 7 O Poder Executivo fixará as características gerais e específicas dos títulos da dívida pública,
podendo, inclusive, criar séries específicas de cada título, bem como celebrar convênios, ajustes ou contratos
para emissão, colocação e resgate dos títulos.
o

Art. 8 O Ministro de Estado da Fazenda poderá autorizar a realização de operações de substituição de
o
títulos nas formas previstas pelo art. 3 desta Lei.
o

o

Art. 9 Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória n 2.096-88, de 27 de
dezembro de 2000.
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Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
o

o

o

Art. 11. Ficam revogados o art. 30 da Lei n 8.177, de 1 de março de 1991, a Lei n 8.249, de 24 de
o
o
o
o
outubro de 1991, o Decreto-Lei n 1.079, de 29 de janeiro de 1970, e os arts. 3 e 5 do Decreto-Lei n 2.376,
de 25 de novembro de 1987.
o

o

Congresso Nacional, em 6 de fevereiro de 2001; 180 da Independência e 113 da República
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.2.2001
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA
CIRCULAR Nº 3.587, DE 26 DE MARÇO DE 2012
Aprova o novo Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 22 de março de 2012,
tendo em vista o disposto no art. 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no
art. 10 da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001, resolve:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento anexo, que disciplina o funcionamento do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic).
Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Circular nº 3.511, de 5 de novembro de 2010 .
ALDO LUIZ MENDES
Diretor de Política Monetária
ANEXO
REGULAMENTO
Disciplina o funcionamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é um sistema informatizado que se
destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à
liquidação de operações com os referidos títulos.
Parágrafo único. As operações cursadas no Selic são liquidadas por seus valores brutos em tempo
real.
Art. 2º Os títulos custodiados no Selic não podem ser objeto de negociação sem que as respectivas
operações sejam registradas nele ou em sistema de compensação e de liquidação de operações com
os mencionados títulos administrado por câmara participante do Selic.
Parágrafo único. Observadas as disposições legais e regulamentares, não cabe ao administrador do
Selic interferir nas condições estabelecidas pelas partes contratantes das operações registradas no
sistema.
Art. 3º Integram o Selic os seguintes módulos complementares:
I - Oferta Pública (Ofpub);
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II - Oferta a Dealers (Ofdealers);
III - Lastro de Operações Compromissadas (Lastro); e
IV - Negociação Eletrônica de Títulos (Negociação).
Art. 4º A administração do Selic e de seus módulos complementares é de competência exclusiva
do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do Banco Central do Brasil.
Art. 5º Para efeito deste Regulamento, designa-se como:
I - dia útil: o assim considerado, pelo Conselho Monetário Nacional, para fins de operações
praticadas no mercado financeiro;
II - operação definitiva: a compra e venda de títulos sem assunção dos compromissos
mencionados no inciso III;
III - operação compromissada: a compra e venda de títulos com compromisso de revenda
assumido pelo comprador e/ou compromisso de recompra assumido pelo vendedor;
IV - recompra/revenda: a operação de compra e venda de títulos decorrente de compromisso(s)
previsto(s) no inciso III;
V - fundo: o fundo mútuo, o de investimento ou congênere regulamentado pela Comissão de
Valores Mobiliários; e
VI - câmara: a câmara ou o prestador de serviços de compensação e de liquidação de que trata a
Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001, cuja participação no Selic encontra-se regulamentada no
Capítulo IX deste Regulamento.
CAPÍTULO II
DOS PARTICIPANTES
Art. 6º Além do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional, podem ser participantes do Selic,
satisfeitas as normas deste Regulamento:
I - bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
II - demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e
III - outras entidades, a critério do administrador do Selic.
Art. 7º Para efeito de liquidação financeira das operações, o participante é conceituado como:
I - liquidante: se titular, no Sistema de Transferência de Reservas (STR) do Banco Central do
Brasil, de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação, desde que, nessa última hipótese,
tenha optado pela condição de liquidante no Selic; e
II - não liquidante: nas demais hipóteses.
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Art. 8º A liquidação financeira de operação, própria ou de cliente, do participante observará o
seguinte:
I - se liquidante, deve ser sempre realizada na conta de sua titularidade no STR; e
II - se não liquidante, pode ser realizada na conta Reservas Bancárias de qualquer participante
liquidante, ressalvado o disposto no art. 9º.
Art. 9º Todo participante não liquidante deve eleger um único liquidante-padrão, titular de conta
Reservas Bancárias, por intermédio do qual são liquidadas as operações relativas a:
I - pagamento de juros, amortização e resgate dos títulos custodiados em suas contas; e
II - recompras/revendas, próprias ou de clientes, do dia em que os títulos objeto dessas operações
forem resgatados.
§ 1º O liquidante-padrão poderá ter a incumbência de transmitir os comandos das operações,
próprias e de clientes, do participante não liquidante.
§ 2º A eleição do liquidante-padrão pelo participante não liquidante deve ocorrer no momento da
abertura da conta de que trata o art. 22.
Art. 10. A decisão do participante de não mais figurar como liquidante-padrão do participante não
liquidante deve ser comunicada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, ao administrador
do Selic, por meio de correspondência modelo 30006 do Catálogo de Documentos do Banco
Central do Brasil (Cadoc), acompanhada de cópia da carta em que tenha informado tal decisão ao
respectivo participante não liquidante, com o "ciente" deste.
Art. 11. O participante não liquidante, ao tomar conhecimento da decisão referida no art. 10, deve
informar ao administrador do Selic, tempestivamente, mediante correspondência modelo 30007 do
Cadoc seu novo liquidante-padrão.
Art. 12. A mudança de liquidante-padrão, por iniciativa do participante não liquidante, deve ser
por este comunicada, formalmente e com antecedência mínima de um dia útil, ao administrador do
Selic, por meio de correspondência modelo 30007 do Cadoc, e ao liquidante-padrão a ser
substituído.
Parágrafo único. Em casos excepcionais, a critério do administrador do Selic e na forma por este
estabelecida, admite-se a substituição de liquidante- padrão no próprio dia em que for feita a
solicitação.
CAPÍTULO III
DO ACESSO AO SELIC E AOS SEUS MÓDULOS COMPLEMENTARES
Art. 13. Os participantes liquidantes conectam-se ao Selic por qualquer uma de suas redes de
acesso, inclusive a Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN), e os participantes não
liquidantes, por qualquer rede de acesso que não a RSFN.
Parágrafo único. Os horários de abertura e de encerramento do Selic são estabelecidos pelo Banco
Central do Brasil e divulgados em normativo do Demab.
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Art. 14. Todos os participantes acessam os módulos complementares por meio de qualquer rede de
acesso ao Selic, com exceção da RSFN.
Art. 15. O administrador do Selic pode, a seu exclusivo critério, bloquear o acesso de participante
que esteja colocando em risco o funcionamento do sistema ou de seus módulos complementares.
Art. 16. Os procedimentos para a conexão à RSFN, as mensagens que nela podem trafegar e os
seus requisitos de segurança constam dos seguintes documentos, respectivamente:
I - Manual Técnico da RSFN;
II - Catálogo de Mensagens e de Arquivos da RSFN; e
III - Manual de Segurança da RSFN.
Art. 17. O acesso ao Selic, por rede que não a RSFN, e aos seus módulos complementares é
controlado pelo Sistema de Controle de Acesso (Logon).
§ 1º A senha inicial que habilita o participante do Selic ao Logon deve ser solicitada por meio do
"Formulário de Cadastramento de Administrador da Instituição", modelo 30005 do Cadoc.
§ 2° Com o envio do formulário referido no § 1º, o participante assume total responsabilidade
pelos comandos transmitidos ao Selic e a seus módulos complementares por qualquer de seus
usuários do Logon.
Art. 18. Os usuários do Logon são classificados em três categorias: administrador, supervisor e
operador.
§ 1º O administrador, que será cadastrado na forma do § 1º do art. 17, poderá habilitar, pelo
próprio Logon, um segundo administrador com igual nível de competência.
§ 2º Os administradores podem habilitar supervisores e operadores, definindo a abrangência do
acesso ao sistema e aos módulos complementares.
§ 3º Os operadores também podem ser cadastrados pelos supervisores.
Art. 19. O descredenciamento do usuário e o bloqueio/desbloqueio de seu acesso ao Logon podem
ser efetivados por quem detenha competência para credenciá-lo.
CAPÍTULO IV
DAS CONTAS
Art. 20. As contas têm as seguintes destinações:
I - custódia normal, própria ou de terceiros: para registro de operações, evidenciando, por meio de
saldo, a posição de títulos; e
II - corretagem: para registro da intermediação de seu titular em operações de compra e venda de
títulos.
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§ 1º As contas de custódia normal de terceiros, clientes ou não, e as de corretagem são exclusivas
das instituições citadas no inciso I do art. 6º.
§ 2º O Selic dispõe ainda dos seguintes tipos de conta:
I - custódia especial: gerenciada pelo administrador do sistema, por órgão regulador ou por
interveniente em cessão fiduciária; e
II - emissão e baixa de títulos: gerida pelo administrador do sistema.
Art. 21. A conta de custódia normal de terceiro:
I - deve identificar, em sua denominação, o proprietário dos títulos quando este estiver obrigado,
por norma de seu órgão regulador ou por determinação do Banco Central do Brasil, a ter seus
títulos custodiados em conta individualizada no Selic; e
II - pode ser individualizada, a critério do participante, nos demais casos.
§ 1º Os títulos das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil não podem ser custodiados em conta de custódia de clientes.
§ 2º A escrituração de conta não individualizada de custódia de terceiros é feita sem indicação dos
nomes dos beneficiários dos títulos nela custodiados, sendo os registros analíticos, por
beneficiário, de responsabilidade do titular da conta.
§ 3º Os registros analíticos referidos no § 2º devem ser prontamente apresentados ao administrador
do Selic sempre que este os solicitar.
Art. 22. Para a abertura da conta principal de custódia normal própria, denominada conta-padrão, o
participante deve encaminhar, juntamente com o cartão de autógrafos, modelo 30001 do Cadoc,
um dos seguintes modelos de correspondência:
I - participante liquidante: Cadoc 30002; ou
II - participante não liquidante: Cadoc 30003.
§ 1º A opção do participante não liquidante entre transmitir ou não seus próprios comandos deve
ser informada pelo modelo Cadoc 30003 e qualquer alteração dessa escolha, pelo modelo Cadoc
30004.
§ 2º O encerramento da conta-padrão pode ocorrer:
I - a pedido de seu titular, por meio de correspondência modelo 30009 do Cadoc, sanadas
eventuais pendências apontadas pelo administrador do Selic;
II - por decisão do Banco Central do Brasil, na hipótese de o titular infringir normas de mercado
ou de técnica bancária ou disposições legais e regulamentares a que esteja sujeito;
III - na ocorrência de liquidação ordinária, liquidação extrajudicial, insolvência civil, falência ou,
sempre que for o caso, mudança de objeto social de seu titular;
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IV - por decisão do administrador do Selic, quando o titular infringir norma deste Regulamento;
ou
V - a critério do administrador do Selic, quando inativa por mais de 30 (trinta) dias.
§ 3º A abertura e o encerramento das demais contas previstas no art. 20 encontram-se
disciplinadas no Manual do Usuário do Selic.
Art. 23. Qualquer conta do Selic, a critério de seu administrador, pode ser bloqueada durante o
período diário de transmissão de dados ou por tempo indeterminado.
Parágrafo único. As contas bloqueadas não admitem registro de operação alguma.
CAPÍTULO V
DOS TIPOS E CARACTERÍSTICAS DAS OPERAÇÕES
Art. 24. O participante do Selic tem acesso, para fins de consulta e de extrato, às contas de sua
titularidade e, se liquidantepadrão, também às contas do participante não liquidante que lhe tenha
dado a incumbência de transmitir os comandos de suas operações.
Art. 25. As seguintes operações podem ter curso no Selic:
I - emissão e baixa de títulos;
II - pagamento de juros, amortização e resgate de títulos;
III - compra e venda de títulos em operação definitiva;
IV - compra e venda de títulos com compromisso de revenda assumido pelo comprador conjugado
com compromisso de recompra assumido pelo vendedor para liquidação em data preestabelecida;
V - compra e venda de títulos com compromisso de revenda assumido pelo comprador conjugado
com compromisso de recompra assumido pelo vendedor para liquidação a qualquer tempo durante
determinado prazo, a critério de qualquer das partes, conforme previamente acordado entre estas;
VI - compra e venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, liquidável
a critério exclusivo do comprador em data determinada ou dentro de prazo estabelecido;
VII - compra e venda de títulos com compromisso de revenda assumido pelo comprador,
liquidável a critério exclusivo do vendedor em data determinada ou dentro de prazo estabelecido;
VIII - compra e venda a termo de títulos;
IX - compra e venda de títulos com registro no sistema em data posterior;
X - recompra e revenda de títulos;
XI - repasse de valor financeiro relativo a tributos, juros ou amortizações;
XII - transferência de títulos sem mudança de propriedade;
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XIII - transferência de títulos em consequência de incorporação, fusão, cisão ou extinção;
XIV - transferência de títulos em decorrência de sua utilização na integralização e no resgate de
cotas de fundos relativas a cotista com conta individualizada no Selic;
XV - vinculação e desvinculação de títulos;
XVI - transferência de títulos relacionada a cessão fiduciária;
XVII - desmembramento e remembramento de cupons de juros; e
XVIII - pagamento do valor mensal devido pelo participante ao Selic.
§ 1º Também é passível de registro no Selic, em data a ser fixada pelo Demab, a promessa de
compra ou de venda de títulos feita pelo participante a promissário, cliente seu ou não.
§ 2º Ao administrador do Selic reserva-se o direito de efetuar transferências de títulos relativas a
operações não previstas neste artigo.
Art. 26. Toda operação de compra e venda requer a participação de banco, caixa econômica,
sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários:
I - como parte contratante, compradora ou vendedora, na operação compromissada; ou
II - como intermediária ou parte contratante na operação definitiva.
Parágrafo único. A operação definitiva ou compromissada contratada por sociedade de crédito,
financiamento e investimento e a operação definitiva contratada por cooperativa de crédito
dispensam a participação de qualquer outra instituição mencionada no caput.
Juros, amortizações e resgates
Art. 27. Para fins de pagamento de juros, amortização e resgate, a posição de títulos de cada conta
corresponde ao saldo de fechamento do dia útil imediatamente anterior, exceto quanto aos títulos a
serem resgatados no dia do evento, caso em que a esse saldo são somados os títulos relativos às
recompras e deduzidos os relativos às revendas.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera- se também como:
I - título: o cupom de juros desmembrado do principal; e
II - resgate: a amortização da última parcela do título.
Art. 28. Não é permitida qualquer movimentação de títulos no dia de seu resgate, à exceção das
recompras/revendas anteriormente assumidas para aquele dia e de outras operações autorizadas
pelo administrador do Selic.
Compromissos de recompra/revenda
Art. 29. A data do compromisso de recompra/revenda:
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I - não pode ser posterior à data do vencimento dos títulos objeto da operação, exceto se esta recair
em dia não considerado útil, hipótese em que o compromisso pode ser assumido para o dia útil
subsequente, coincidindo com o do resgate dos títulos; e
II - de prazo igual ou superior a 2 (dois) dias úteis, deve ser, no mais tardar, o dia útil
imediatamente anterior ao do resgate dos títulos objeto da negociação.
§ 1º Somente o compromisso previsto no inciso IV do art. 25 pode ser acordado para:
I - o próprio dia em que liquidada a respectiva operação compromissada; ou
II - o dia útil subsequente ao da liquidação da respectiva operação compromissada.
§ 2º Admite-se a liquidação antecipada, total ou parcial, da recompra/revenda decorrente de
operação compromissada sem intermediação.
Art. 30. O preço unitário da recompra/revenda é, obrigatoriamente:
I - igual ao da respectiva operação compromissada, se o compromisso de recompra/revenda for
assumido para o próprio dia; e
II - o estabelecido pelo Demab, se a data do compromisso, de um dia útil, coincidir com a do
resgate dos títulos objeto da operação compromissada.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, o Selic divulgará, até a sua abertura do dia útil
imediatamente anterior ao do resgate dos títulos, os preços unitários das recompras/revendas a
serem observados no registro das respectivas operações compromissadas.
Art. 31. Os compromissos de recompra/revenda assumidos para a mesma data podem ser
consolidados, se de interesse das partes, desde que:
I - sejam do tipo referido no inciso IV do art. 25;
II - tenham por objeto títulos com o mesmo código, vencimento e preço unitário de
recompra/revenda; e
III - decorram de operações compromissadas sem intermediação, liquidadas na mesma data e com
o mesmo preço unitário de venda/compra.
Art. 32. O título sob compromisso de revenda pode ter, segundo prévio acordo das partes, livre
movimentação ou não, sendo que, neste último caso, não pode ser vendido ou de outra forma
negociado, salvo em operação compromissada sem acordo de livre movimentação e com data de
recompra igual ou anterior à da revenda compromissada.
§ 1º A restrição à negociação aplica-se a qualquer título sob compromisso de revenda, no próprio
Selic, no dia anterior ao do resgate.
§ 2º Ressalvado o disposto no § 1º, o Selic não impede o registro e a liquidação de operação com
títulos sob compromisso de revenda, sendo da exclusiva responsabilidade do
comprador/compromissado revendedor o cumprimento da cláusula "sem livre movimentação"
acordada pelas partes na respectiva operação compromissada.
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Operações a termo
Art. 33. As operações a termo podem ter por objeto títulos:
I - já emitidos e em circulação, hipótese em que a data de liquidação deve ser anterior à do resgate
dos títulos; ou
II - originários de oferta pública já divulgada, mas ainda não liquidada, caso em que a data de
liquidação deve coincidir com a da liquidação da oferta pública.
§ 1º As operações a termo restringem-se às compras e vendas definitivas e às com compromisso
de revenda/recompra previsto no inciso IV do art. 25.
§ 2º Na hipótese do inciso II, a liquidação da operação a termo está condicionada à venda, na
oferta pública, de 51% (cinquenta e um por cento), no mínimo, da quantidade ofertada de títulos.
Operações com intermediação
Art. 34. As operações de compra e venda com intermediação têm por características:
I - existência de uma ou, no máximo, duas instituições intermediárias, caso em que uma se vincula
à parte vendedora e a outra, à parte compradora dos títulos; e
II - atuação das instituições intermediárias com contas de corretagem e das partes compradora e
vendedora com contas de custódia normal, próprias ou de clientes.
Parágrafo único. A intermedição restringe-se:
I - nas operações à vista: às compras e vendas definitivas e às com compromisso de
revenda/recompra previsto no inciso IV do art. 25; e
II - nas operações a termo: às compras e vendas definitivas.
Art. 35. O resultado financeiro da intermediação corresponde à diferença, que não pode ser
negativa, entre os valores financeiros:
I - na operação definitiva, da compra e da venda; e
II - na operação compromissada, da compra e da venda e/ou da recompra e da revenda.
Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o vencimento
do compromisso coincidir com a data do resgate dos respectivos títulos, hipótese em que:
I - o resultado financeiro da intermediação corresponde à diferença entre os valores financeiros da
compra e da venda; e
II - o valor financeiro da recompra é igual ao da revenda.
Art. 36. Tratando-se de operação definitiva com apenas um intermediário, é facultada a
intermediação entre um único vendedor e até cinco compradores ou entre um único comprador e
até cinco vendedores.
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Parágrafo único. Para o exercício da faculdade prevista no caput deste artigo, o intermediário deve
efetuar o pré-registro de suas operações, de acordo com as instruções contidas no Manual do
Usuário do Selic.
Art. 37. Nas operações com intermediação, o comprador não tem acesso, por meio do Selic, ao
nome do vendedor e este, ao nome daquele.
Operações com registro em data posterior
. 38. O registro de operação em data posterior àquela em que foi realizada é permitido somente
para a de compra e venda, definitiva ou com compromisso de revenda/recompra previsto no inciso
IV do art. 25, contratada por:
I - cliente fundo com o seu administrador;
II - cliente fundo com participante liquidante; e
III - administrador de fundo, se participante não liquidante, com participante liquidante para sanar
eventual desequilíbrio decorrente da realização de operação referida no inciso I.
Parágrafo único. São vedados os registros em data posterior de operações que tenham por objeto
títulos já resgatados, de operações com liquidação financeira pelo STR, de operações
compromissadas com recompra/revenda para o mesmo dia, de operações com intermediação e de
operações conjugadas ou associadas, previstas nos art. 74 a 78.
Art. 39. Relativamente aos comandos de que trata o Capítulo VI, para o registro em data posterior
de operação:
I - compromissada ou definitiva: devem ser transmitidos no dia útil subsequente àquele em que
realizada a operação; e
II - compromissada, quando transmitidos no próprio dia do vencimento do compromisso:
autorizam o registro e a liquidação da operação compromissada e da respectiva recompra/revenda.
Repasses de valores financeiros
Art. 40. O Selic dispõe de códigos de operações que possibilitam repasses de valores financeiros,
entre seus participantes, relativos a:
I - tributos incidentes sobre operações registradas e liquidadas no sistema; e
II - juros e amortizações devidos a quem tenha vendido os respectivos títulos com o compromisso
de recomprá-los.
Parágrafo único. O cálculo, a retenção e o recolhimento de tributos incidentes sobre operação
liquidada no Selic são de exclusiva responsabilidade dos participantes nela envolvidos, direta ou
indiretamente.
Transferências especiais de títulos
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Art. 41. A transferência de títulos prevista nos incisos XII, XIII ou XIV do art. 25 é de inteira
responsabilidade dos participantes que autorizaram a transmissão dos respectivos comandos,
cabendolhes manter documentação comprobatória da admissibilidade da operação.
Parágrafo único. O participante a quem compete a entrega dos títulos fica também obrigado a
fornecer, ao participante para o qual são transferidos os títulos, os elementos que possibilitem o
cálculo de eventuais tributos incidentes sobre as operações posteriores à de transferência.
Vinculação e desvinculação de títulos
Art. 42. Para o atendimento de disposições legais ou regulamentares, o participante do Selic pode
proceder à vinculação de títulos mediante sua transferência de conta de custódia normal de livre
movimentação para conta de custódia especial ou para outro tipo de conta de custódia normal.
§ 1º As vinculações referidas neste artigo e as desvinculações mediante transferências em sentido
inverso são de inteira responsabilidade dos participantes que autorizaram a transmissão dos
respectivos comandos.
§ 2º Não cabe ao administrador do Selic qualquer responsabilidade pela verificação da real
finalidade da vinculação de títulos.
Cessão fiduciária de títulos
Art. 43. A cessão fiduciária é efetivada mediante transferência dos títulos de conta de custódia
normal de livre movimentação em que se encontrem os títulos do garantidor para conta de
custódia normal cessão fiduciária, individualizada, ou não, em nome do garantido.
Art. 44. A cessão fiduciária também pode ser realizada mediante a interveniência de terceiro, caso
em que os títulos ficam registrados em conta de custódia especial cessão fiduciária de titularidade
do interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido.
Desmembramento e remembramento de cupons de juros
Art. 45. Os títulos em contas de custódia normal de livre movimentação podem ter seus cupons de
juros desmembrados do principal, quando prevista tal faculdade na emissão desses títulos.
§ 1º É permitido o remembramento de todos os cupons de juros vincendos ao principal do título,
desde que ambos, cupons e principal, encontrem-se em conta de custódia normal de livre
movimentação.
§ 2º Não são admitidos desmembramentos de cupons de juros no dia útil imediatamente anterior
ao do pagamento de juros ou ao do resgate do título.
CAPÍTULO VI
DOS COMANDOS PARA REGISTRO E LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES
. 46. Os comandos para registro e liquidação das operações são instruídos, observado o disposto
neste Regulamento, com os dados previstos no Manual do Usuário do Selic para o preenchimento
do formulário "Ordem para Registro e Liquidação de Operação", constante do Cadoc, modelo
30008.
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§ 1º Ainda que não haja liquidação financeira pelo STR, os comandos devem ser instruídos com
os preços unitários de compra e de venda ou de recompra e de revenda efetivamente contratados
pelas partes.
§ 2º Os comandos, quando transmitidos pela RSFN, em mensagem definida no Catálogo de
Mensagens e de Arquivos da RSFN, sujeitam-se a regras específicas constantes do Manual do
Usuário do Selic.
Art. 47. O processo de registro e de liquidação das operações compreende as seguintes etapas:
I - transmissão dos comandos instruídos com os dados referidos no art. 46;
II - crítica dos dados transmitidos;
III - verificação dos comandos requeridos;
IV - bloqueio dos títulos a serem transferidos, se for o caso;
V - confirmação da liquidação financeira, prevista no art. 64, quando necessária; e
VI - lançamentos a débito e a crédito nas contas de custódia, se for o caso.
Tipos de comandos
48. Os comandos a serem transmitidos são:
I - tipo 1: autoriza o lançamento a débito da quantidade de títulos e/ou o lançamento a crédito do
valor financeiro; e
II - tipo 2: autoriza o lançamento a crédito da quantidade de títulos e/ou o lançamento a débito do
valor financeiro.
Parágrafo único. Os comandos transmitidos pelo titular de conta de corretagem autorizam, apenas,
a liquidação financeira para fins de recebimento da corretagem devida pela intermediação da
compra e venda de títulos.
Transmissão dos comandos
Art. 49. Os comandos podem ser transmitidos:
I - pelo próprio participante, para registro e liquidação de suas operações e das de seus clientes;
II - pelo participante liquidante-padrão, para registro e liquidação das operações próprias, de
clientes e de participante não liquidante que lhe tenha dado essa incumbência;
III - pelo Demab, para registro e liquidação das operações do Banco Central do Brasil e das
operações do Tesouro Nacional; e
IV - pelo administrador do Selic.
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Parágrafo único. O participante não liquidante referido no inciso II deve autorizar a transmissão
dos comandos de suas operações pelo respectivo participante liquidante-padrão no horário por este
estabelecido.
Art. 50. Ressalvado o disposto no inciso I do art. 51, os participantes são responsáveis pela
iniciativa de transmitir ou de autorizar que sejam transmitidos os comandos relativos às suas
recompras/ revendas, não cabendo ao administrador do Selic ou, quando for o caso, ao participante
liquidante- padrão qualquer responsabilidade pela omissão dessa iniciativa.
Parágrafo único. Tratando-se de recompras/revendas de instituição sob regime de administração
especial temporária, de intervenção ou de liquidação judicial ou extrajudicial, decretado após a
assunção do compromisso, a iniciativa de autorizar a transmissão dos comandos das
recompras/revendas é de responsabilidade do administrador, do interventor ou do liquidante.
Art. 51. São transmitidos automaticamente pelo Selic:
I - nos procedimentos de abertura do sistema, os comandos de recompra e de revenda de todos os
títulos sob compromisso que serão resgatados no dia;
II - no horário estabelecido em normativo expedido pelo Demab, os comandos de compra e de
venda no dia da liquidação do correspondente termo, segundo a ordem crescente com que foram
numeradas as operações no momento do registro dos termos;
III - no momento em que acatados todos os comandos das partes contratantes em operação:
a) prevista no art. 36, os correspondentes comandos do intermediário; e
b) de recompra/revenda com intermediação, o(s) correspondente( s) comando(s) do(s)
intermediário(s).
Art. 52. Para o registro e a liquidação, sem passagem pelo STR, das operações de participante com
seus clientes, os comandos de um mesmo tipo de operação com determinado título podem ser
transmitidos pelos respectivos totais, observado o preço médio ponderado das operações.
Art. 53. Constatados erros ou omissões nos dados transmitidos, o Selic rejeitará o comando e
informará a ocorrência ao participante para que este providencie nova transmissão, se for o caso.
Duplo comando
Art. 54. O registro e a liquidação de cada operação requerem a transmissão dos dois comandos,
exceto nas operações:
I - de redesconto, assim consideradas as operações compromissadas contratadas no sistema do
Redesconto do Banco Central do Brasil, que exigem um único comando, a ser transmitido por esse
sistema;
II - com intermediação de terceiros, que exigem dois ou três duplos comandos; e
III - conjugadas ou associadas, referidas nos arts. 74 a 78, em que são requeridos todos os
comandos das operações a serem liquidadas pelos resultados compensados.
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Art. 55. Os dois comandos devem ser instruídos com os mesmos dados, exceto os relativos à
indicação de intermediação, conjugação ou associação de operações, identificação das instituições
liquidantes e nível de preferência para a liquidação financeira no STR.
Art. 56. Transmitido um comando, todos os demais requeridos para o registro e a liquidação da
operação ou das operações associadas ou conjugadas devem ser transmitidos no período de tempo
previsto em normativo expedido pelo Demab.
Cancelamento de comandos
. 57. São cancelados pelo Selic:
I - os comandos instruídos com dados divergentes, observado o disposto no art. 55, excetuado o
comando transmitido por quem de direito na revenda/recompra decorrente do compromisso
previsto no art. 25, incisos V, VI ou VII;
II - os comandos aceitos para fins de processamento, mas dependentes de outros comandos,
necessários para registro e liquidação das operações, que não foram transmitidos:
a) no prazo referido no art. 56; ou
b) até o encerramento do Selic;
III - os comandos das operações não liquidadas por insuficiência de títulos, observado o disposto
no art. 70; e
IV - os comandos das operações não liquidadas por falta de confirmação da liquidação financeira.
Parágrafo único. O disposto na alínea "a" do inciso II não se aplica ao comando transmitido:
I - pelo Demab, como participante ou como administrador do Selic;
II - por quem de direito na revenda/recompra decorrente de compromisso previsto no art. 25,
incisos IV, VI ou VII.
Art. 58. Por iniciativa dos participantes, pode ser cancelado:
I - o comando integrante de duplo comando ainda não acatado pelo Selic;
II - o duplo comando, ou o comando único, de operação cuja liquidação dependa de comando
ainda não transmitido; ou
III - o duplo comando, ou o comando único, de operação pendente de liquidação por insuficiência
de títulos, desde que não se trate de operação com intermediação ou de operação associada ou
conjugada.
§ 1º O sistema Redesconto do Banco Central do Brasil poderá determinar o cancelamento dos
comandos das operações, pendentes de liquidação por insuficiência de títulos, conjugadas ou
associadas a determinada operação de redesconto, bem como do comando único da própria
operação de redesconto.
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§ 2º O cancelamento dos duplos comandos referidos no caput deste artigo deve ser ordenado pelas
duas partes ao Selic.
Comandos de operações contratadas em oferta pública ou em oferta a dealers
Art. 59. Salvo em situações excepcionais, são transmitidos até as 9 horas os comandos do Demab
relativos à liquidação de:
I - operação, de compra ou de venda de títulos, contratada em oferta pública ou em oferta a
dealers, na hipótese de o resultado ter sido divulgado em dia anterior; e
II - recompra ou revenda decorrente de compromisso assumido em dia anterior.
§ 1º O comando da outra parte é transmitido no horário estabelecido em normativo expedido pelo
Demab.
§ 2º Os comandos do Demab concernentes a eventos e situações não previstos neste artigo são
transmitidos em horário a ser comunicado pelo próprio Demab aos interessados.
CAPÍTULO VII
DA LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Art. 60. A operação sem transferência de títulos e de recursos financeiros é liquidada com a
aceitação e consequente lançamento pelo Selic do(s) comando(s) transmitido(s) por quem de
direito.
Art. 61. Na operação com transferência somente de títulos, a liquidação ocorre com os
lançamentos a débito e a crédito nas contas de custódia das partes contratantes.
Art. 62. Envolvendo transferência de títulos e de recursos financeiros, o Selic, na liquidação da
operação:
I - apartará os títulos, objeto da operação, da conta do participante cedente/vendedor;
II - certificar-se-á da liquidação financeira; e
III - efetivará os lançamentos a débito e a crédito nas contas de custódia das partes contratantes.
Art. 63. Requerendo apenas liquidação financeira, a confirmação desta implica a liquidação da
operação no Selic.
Art. 64. Para fins do disposto nos arts. 62 e 63, o Selic certificar-se-á de que a liquidação
financeira foi:
I - autorizada pelo participante liquidante, mediante concessão de limite operacional previsto nos
arts. 66 a 68, relativamente às operações de participante não liquidante; e/ou II - realizada pelo
STR.
Art. 65. Os eventos que recaiam em dia não considerado útil são liquidados no dia útil
subsequente.
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Limite operacional a participante não liquidante
Art. 66. Apenas o participante liquidante titular de conta Reservas Bancárias pode estabelecer
limite operacional para a liquidação financeira de operações de participante não liquidante.
Art. 67. O limite operacional é dado, a cada momento, pelo valor que for inicialmente definido,
com a ampliação ou a redução de que trata o parágrafo único do art. 68, deduzidos os valores
correspondentes aos débitos financeiros computados no dia relativos às operações do participante
não liquidante já liquidadas pelo participante liquidante.
§ 1º Os débitos financeiros são computados operação por operação, exceto quando liquidadas na
forma prevista nos arts. 72 e 73, hipótese em que o débito considerado é o relativo ao resultado
compensado.
§ 2º Considera-se como não certificada a liquidação financeira de operação de participante não
liquidante que ultrapasse o limite operacional.
Art. 68. O limite operacional inicial, bem como suas alterações, deve ser informado pelo
participante liquidante ao Selic por meio de mensagem definida no Catálogo de Mensagens e de
Arquivos da RSFN, que só produzirá efeitos a partir do dia útil subsequente ao dia em que for
aceita pelo Selic.
Parágrafo único. A qualquer momento, porém, o participante liquidante pode ampliar ou reduzir o
limite operacional, com efeitos somente para o dia e a partir do momento em que a mensagem
prevista no Catálogo de Mensagens e de Arquivos da RSFN é aceita pelo Selic.
Operações pendentes de liquidação por insuficiência de títulos
Art. 69. São admitidas operações pendentes de liquidação por insuficiência de títulos na conta da
qual serão transferidos os títulos.
Art. 70. Os duplos comandos das operações pendentes de liquidação por insuficiência de títulos
são cancelados:
I - após o decurso do prazo de pendência ou no respectivo horário-limite, o que ocorrer primeiro,
ambos definidos em normativo expedido pelo Demab; ou II - imediatamente, se transmitidos após
o mencionado horário- limite.
Parágrafo único. O prazo de pendência previsto no inciso I do caput é contado a partir do
momento em que:
I - tenham sido aceitos todos os comandos exigidos pela operação e, se for o caso, pelas demais
operações com ela liquidadas pelos resultados compensados; ou
II - sejam transmitidos os comandos, pelo Selic, para a liquidação da operação a termo.
Art. 71. Para fins de liquidação, dado o saldo de títulos na conta, têm prioridade as operações
passíveis de serem liquidadas com esse saldo e, entre elas, a que se encontre pendente há mais
tempo.
Liquidação pelos resultados compensados

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302759.

Art. 72. Na liquidação pelos resultados compensados, o Selic:
I - apurará as posições líquidas vendedoras e apartará essas quantidades das respectivas contas;
II - certificar-se-á da liquidação financeira, operação por operação, mas considerando o resultado
financeiro compensado de cada participante; e
III - efetivará os lançamentos a débito e a crédito, conjuntamente e pelas quantidades brutas de
títulos, nas contas dos participantes.
Art. 73. São liquidadas pelos resultados compensados:
I - as operações conjugadas, nos termos do art. 74;
II - as operações associadas, nos termos dos arts. 75 a 78; e
III - as recompras/revendas de títulos a serem resgatados no dia e os eventos do emissor desse
mesmo dia, conforme previsto no art. 79.
Operações conjugadas
Art. 74. São liquidadas pelos resultados compensados:
I - a operação compromissada de venda de títulos conjugada com a operação compromissada de
compra de outros títulos, ambas contratadas pela mesma instituição com o Banco Central do
Brasil;
II - a recompra e a revenda relativas às operações compromissadas referidas no inciso I; e
III - a recompra/revenda de títulos conjugada com operação compromissada de venda/compra de
títulos, ambas contratadas pelas mesmas partes.
§ 1º As operações compromissadas não podem ter intermediários, e o prazo dos compromissos
delas decorrentes deve ser igual ou superior a um dia útil.
§ 2º A recompra/revenda de que trata o inciso III não pode decorrer de compromisso previsto no
inciso IV do art. 25.
Operações associadas
Art. 75. Para fins de liquidação pelos resultados compensados, são associáveis:
I - o financiamento obtido para a compra de títulos e a respectiva operação de compra; e
II - a operação de venda de títulos para o pagamento do financiamento obtido e o respectivo
pagamento desse financiamento.
Parágrafo único. A operação de compra ou de venda pode ser:
I - definitiva ou compromissada, sendo esta com prazo de um dia útil, pelo menos; e
II - contratada com ou sem a intermediação de terceiros.
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Art. 76. Para efeito do disposto neste Regulamento, define-se financiamento como:
I - a operação compromissada, com recompra/revenda para o mesmo dia, contratada entre
participante liquidante titular de conta Reservas Bancárias e participante liquidante titular de
Conta de Liquidação ou participante não liquidante, observadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis;
II - o redesconto concedido pelo Banco Central do Brasil a participante liquidante titular de conta
Reservas Bancárias, com pagamento no mesmo dia; ou
III - a operação compromissada e o redesconto, de que tratam os incisos I e II, associados.
Art. 77. Relativamente à operação de redesconto do Banco Central do Brasil, com pagamento em
data posterior à data em que foi obtido, é possível associar:
I - sua obtenção com o pagamento de redesconto já concedido; ou
II - seu pagamento com a venda, definitiva ou compromissada, para terceiro.
Art. 78. São associáveis ainda:
I - a operação definitiva, de compra ou de venda, contratada com o Banco Central do Brasil ou
com o Tesouro Nacional e a operação definitiva, de venda ou de compra, contratada com terceiro;
II - a operação compromissada, de compra ou de venda, contratada com o Banco Central do Brasil
e a operação compromissada, de venda ou de compra, contratada com terceiro; e
III - a revenda/recompra contratada com o Banco Central do Brasil e a recompra/revenda
contratada com terceiro.
Parágrafo único. As operações compromissadas de que trata este artigo restringem-se às referidas
no inciso IV do art. 25.
Recompras/revendas e eventos do emissor
Art. 79. Todas as recompras e revendas de títulos a serem resgatados no dia e o pagamento de
cupons de juros, as amortizações e os resgates previstos para esse mesmo dia são liquidados, nos
procedimentos de abertura do Selic, pelos resultados compensados.
Parágrafo único. As recompras/revendas de participante não liquidante referidas neste artigo são
liquidadas obrigatoriamente pelo respectivo liquidante-padrão.
CAPÍTULO II
DOS MÓDULOS COMPLEMENTARES DO SELIC
Art. 80. Quatro são os módulos complementares do Selic:
I - Oferta Pública (Ofpub);
II - Oferta a Dealers (Ofdealers);
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III - Lastro de Operações Compromissadas (Lastro); e
IV - Negociação Eletrônica de Títulos (Negociação).
Art. 81. Os módulos Ofpub e Ofdealers têm por finalidade acolher propostas e apurar resultados
de ofertas:
I - de compra ou de venda de títulos, em operação definitiva ou compromissada; e
II - de outras operações, a critério do administrador do Selic.
Parágrafo único. São destinatários das ofertas:
I - no Ofpub: as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil; e
II - no Ofdealers: apenas as instituições credenciadas a operar com o Demab e com a
Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública (Codip) da Secretaria do Tesouro Nacional.
Art. 82. O módulo Lastro de Operações Compromissadas tem por finalidade auxiliar a
especificação dos títulos - códigos, vencimentos e quantidade - objeto das operações
compromissadas mencionadas no art. 81, inciso I.
Art. 83. O módulo Negociação consiste em uma plataforma eletrônica de negociação de títulos
públicos federais acessível aos participantes do Selic, na forma e em data a serem divulgadas pelo
Demab.
CAPÍTULO IX
DAS CÂMARAS
Art. 84. As câmaras, como participantes do Selic, e as operações a serem registradas e liquidadas
no Selic das quais participem, de forma direta ou indireta, são regidas pelo disposto neste capítulo
e, no que não contrariá-lo, pelo disposto nos demais capítulos deste Regulamento.
Contas no Selic
Art. 85. Qualquer câmara pode ser titular de contas de custódia normal e das seguintes contas de
custódia especial:
I - patrimônio especial, previsto na Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001;
II - fundo mutualizado; e
III - garantia: destinadas à custódia de títulos oferecidos em garantia por terceiro ao sistema por
ela administrado.
Art. 86. Toda câmara responsável por sistema de compensação e de liquidação de operações com
títulos custodiados no Selic dispõe, adicionalmente, de contas de:
I - depósito: destinadas à custódia de títulos disponibilizados por terceiro interessado em conduzir
negócios no ambiente da câmara; e
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II - liquidação: destinada à liquidação física de operações cursadas no ambiente da câmara.
Art. 87. A abertura da conta principal de custódia normal própria, denominada conta-padrão, é
processada mediante o envio dos modelos 30001 e 30010 do Cadoc.
Parágrafo único. A abertura das demais contas, bem como o encerramento das contas de
titularidade das câmaras, deverá observar as instruções constantes do Manual do Usuário do Selic.
Art. 88. Para fins de consulta e de extrato, além da própria câmara, também têm acesso às contas
de:
I - depósito: o participante responsável pelo depósito e o seu liquidante-padrão, quando este for o
responsável pela transmissão dos comandos daquele;
II - garantia: o participante responsável pela prestação de garantia e o seu liquidante-padrão,
quando este for o responsável pela transmissão dos comandos daquele; e
III - patrimônio especial: o Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos
(Deban) do Banco Central do Brasil.
Operações no Selic
Art. 89. Além das operações previstas no art. 25, são admitidas as que acarretem transferências de
títulos:
I - decorrentes de constituição, liberação, substituição ou execução de garantia prestada a câmara;
II - relacionadas a depósito em conta de câmara responsável por sistema de compensação e de
liquidação de operações com títulos custodiados no Selic;
III - relacionadas a empréstimos e trocas de títulos autorizados por resolução do Conselho
Monetário Nacional;
IV - decorrentes de operações associadas ou conjugadas, tratadas em artigos subsequentes deste
capítulo; e
V - resultantes da liquidação física de operações cursadas em ambiente de câmara responsável por
sistema de compensação e de liquidação de operações com títulos custodiados no Selic.
Art. 90. Os comandos das operações da câmara são por ela transmitidos por meio da RSFN.
Parágrafo único. Na vinculação ou desvinculação de títulos da conta de patrimônio especial um
dos comandos será transmitido pelo Deban.
Liberação e constituição condicionadas de garantia
Art. 91. A critério da câmara, a garantia oferecida em títulos pode ser liberada, total ou
parcialmente, em operação por meio da qual a câmara transfere os títulos para conta de custódia
do responsável pela prestação da garantia e este efetua depósito a favor da câmara, no valor por ela
estabelecido.
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Parágrafo único. A critério da câmara, é admitida a operação inversa à descrita no caput, por meio
da qual o interessado transfere títulos de sua conta de custódia para a correspondente conta de
garantia da câmara e esta providencia depósito de recursos financeiros a favor do interessado, no
valor por ela estabelecido.
Art. 92. Para fins de liquidação pelos resultados compensados, podem ser associadas:
I - a liberação de garantia em títulos mencionada no caput do art. 91 com a obtenção de
financiamento previsto no art. 76; e
II - a constituição de garantia em títulos citada no parágrafo único do art. 91 e o pagamento do
financiamento mencionado.
Pagamento de redesconto associado a resultados na câmara
Art. 93. O pagamento de redesconto com recursos financeiros provenientes do resultado credor do
interessado no ambiente da câmara requer a associação das três seguintes operações:
I - pagamento do redesconto com transferência dos títulos de conta do Redesconto do Banco
Central do Brasil para conta de custódia do interessado;
II - depósito dos títulos mediante transferência da conta de custódia do interessado para a
correspondente conta de depósito da câmara; e
III - liquidação do dever de entrega no ambiente da câmara por meio de transferência dos títulos
da conta de depósito para a conta de liquidação da câmara.
Art. 94. Sempre que necessário, as operações referidas no art. 93 podem ser associadas ao
conjunto ou apenas às duas primeiras das seguintes operações:
I - apropriação de títulos mediante transferência da conta de liquidação para conta de custódia da
câmara;
II - venda compromissada ou, quando for o caso, revenda pela câmara e consequente transferência
dos títulos da conta de custódia da câmara para conta de custódia da instituição compradora; e
III - concessão de redesconto com transferência dos títulos da conta de custódia da instituição
financeira para conta do Redesconto do Banco Central do Brasil.
Obtenção de redesconto associada a resultados na câmara
Art. 95. A obtenção de redesconto de títulos a serem adquiridos pelo interessado no ambiente da
câmara implica a associação das três seguintes operações:
I - liquidação do direito de recebimento no ambiente da câmara por meio de transferência dos
títulos da conta de liquidação da câmara para a sua respectiva conta de depósito;
II - retirada do depósito mediante transferência dos títulos da conta de depósito da câmara para
conta de custódia do interessado; e
III - obtenção de redesconto com transferência dos títulos da conta de custódia do interessado para
conta do Redesconto do Banco Central do Brasil.
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Art. 96. Sempre que necessário, as operações referidas no art. 95 podem ser associadas ao
conjunto ou apenas às duas primeiras das seguintes operações:
I - transferência dos títulos adquiridos pela câmara de sua conta de custódia para sua conta de
liquidação;
II - compra definitiva, compra compromissada ou, quando for o caso, recompra pela câmara e
consequente transferência dos títulos de conta de custódia da instituição vendedora para conta de
custódia da câmara; e
III - pagamento de redesconto eventualmente concedido à instituição vendedora com transferência
dos títulos de conta do Redesconto do Banco Central do Brasil para conta de custódia da
instituição vendedora.
Compra em oferta, pública ou a dealers, associada a resultados na câmara
Art. 97. A aquisição de títulos por meio do Ofpub ou Ofdealer com recursos financeiros
provenientes do resultado credor do interessado no ambiente da câmara requer a associação das
três seguintes operações:
I - compra no ambiente Selic com transferência dos títulos de conta do Tesouro Nacional ou do
Banco Central do Brasil para conta de custódia do interessado;
II - depósito dos títulos mediante transferência da conta de custódia do interessado para a
correspondente conta de depósito da câmara; e
III - liquidação do dever de entrega no ambiente da câmara
por meio de transferência dos títulos da conta de depósito para a conta de liquidação da câmara.
Art. 98. Sempre que necessário, as operações mencionadas no art. 97 podem ser associadas ao
conjunto ou apenas às duas primeiras das seguintes operações:
I - apropriação de títulos mediante transferência da conta de liquidação para conta de custódia da
câmara;
II - venda compromissada ou, quando for o caso, revenda pela câmara e consequente transferência
dos títulos da conta de custódia da câmara para conta de custódia da instituição compradora; e
III - concessão de redesconto com transferência dos títulos da conta de custódia da instituição para
conta do Redesconto do Banco Central do Brasil.
Disposições comuns às operações associadas a resultados na câmara
Art. 99. Relativamente à operação mencionada no inciso II dos arts. 93, 95 ou 97, o comando da
câmara somente será aceito pelo Selic uma vez acatado o correspondente comando da instituição,
observado que a transmissão desse último comando deverá ser precedida do registro da operação
prevista no inciso I do art. 93, no inciso III do art. 95 ou no inciso I do art. 97, respectivamente.
Art. 100. O registro de qualquer operação citada nos incisos dos arts. 93 a 98 requer a transmissão
de comandos instruídos com valor financeiro, valor esse que deve ser idêntico para as operações
mencionadas nos incisos dos arts. 93, 95 ou 97.
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Art. 101. Os compromissos de revenda ou de recompra das operações de redesconto mencionadas
nos arts. 93 a 98 devem ser assumidos sempre para o mesmo dia.
Art. 102. Podem ser liquidadas em sistemas distintos, sendo um deles o Selic, a operação
compromissada - prevista no inciso IV do art. 25, com acordo de livre movimentação, não
conjugada e sem intermediação - e a respectiva recompra/revenda para o mesmo dia ou dia
posterior, desde que seja acordado pelas partes e conte com a prévia anuência da câmara.
Art. 103. Na hipótese de revenda/recompra a ser liquidada na câmara:
I - os comandos da operação compromissada são acatados pelo Selic somente após a câmara ter
enviado mensagem manifestando sua concordância em liquidar o respectivo compromisso; e
II - o disposto no inciso II dos arts. 29 e 30 não se aplica à respectiva operação compromissada a
ser registrada no Selic.
§ 1º A concordância da câmara, no tocante à operação compromissada ainda não liquidada no
Selic:
I - pode ser revogada, mediante envio de mensagem ao Selic, desde que este ainda não tenha
acatado nenhum comando da respectiva operação compromissada; e
II - é considerada revogada pelo Selic no momento em que expirado o horário estabelecido em
normativo expedido pelo Demab.
§ 2º A revogação na forma mencionada no § 1º implica o cancelamento do(s) comando(s) da
respectiva operação compromissada no Selic.
§ 3º Liquidada a operação compromissada no Selic, este envia mensagem à câmara informando
todos os dados do compromisso a ser honrado em seu sistema de compensação e liquidação.
Art. 104. Relativamente à compra/venda na câmara com revenda/ recompra no Selic:
I - a data do compromisso não pode coincidir com a do resgate do título correspondente; e
II - a câmara deve informar ao Selic, no próprio dia em que liquidada a operação compromissada,
todos os dados relativos ao compromisso dela decorrente.
Patrimônio especial da câmara
Art. 105. Os títulos que constituam o patrimônio especial da câmara podem ser substituídos, total
ou parcialmente, até o dia útil anterior ao do resgate, por meio de duas operações conjugadas de
transferência de títulos associadas a duas outras operações de compra e venda, como se segue:
I - compra dos títulos substitutos e consequente transferência de conta de custódia normal de livre
movimentação do vendedor para conta de custódia normal de livre movimentação da câmara;
II - transferência dos títulos substitutos da conta de custódia normal de livre movimentação da
câmara para a sua conta de patrimônio especial;
III - transferência dos títulos substituídos da conta de patrimônio especial para conta de custódia
normal de livre movimentação da câmara; e
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IV - venda dos títulos substituídos e consequente transferência da conta de custódia normal de
livre movimentação da câmara para conta de custódia normal de livre movimentação do
comprador.
Parágrafo único. Para fins de liquidação pelos resultados compensados, as operações referidas nos
incisos I e II são associadas, nos incisos II e III, conjugadas, e nos incisos III e IV, associadas.
Movimentação de títulos
Art. 106. No tocante a uma mesma câmara, são admitidas transferências de títulos nas seguintes
hipóteses:
I - entre contas de depósito, de garantia, de liquidação e de custódia normal de livre movimentação
do participante e da câmara; ou
II - entre as contas de patrimônio especial e de custódia normal de livre movimentação da câmara.
Art. 107. Entre contas de duas câmaras de uma mesma entidade podem ser transferidos títulos:
I - de conta de depósito, de garantia ou de liquidação da câmara responsável por sistema de
compensação e de liquidação de operações com títulos custodiados no Selic para conta de garantia
de outra câmara;
II - de conta de garantia de qualquer câmara para conta de depósito, de garantia ou de liquidação
da câmara responsável por sistema mencionado no inciso I; e
III - de conta de garantia para conta de garantia de duas câmaras quaisquer.
Art. 108. As transferências de títulos referidas nos arts. 106 e 107 em que as contas cedente e
cessionária sejam de depósito, de garantia ou de custódia normal de livre movimentação
restringem-se àquelas relativas a um mesmo depositante/prestador de garantia.
Comandos para registro e liquidação das operações
Art. 109. As transferências de títulos entre contas de uma mesma câmara requerem a transmissão
de um só comando, com exceção das seguintes, que requerem duplo comando:
I - vinculações e desvinculações de títulos na conta de patrimônio especial; e
II - transferências decorrentes de operações associadas ou conjugadas.
Art. 110. Os comandos transmitidos pela câmara que não impliquem transferências de recursos
financeiros e os comandos relativos a operações associadas a resultados na câmara de que tratam
os arts. 93, 95 e 97 e o inciso I dos arts. 94, 96 e 98 não estão sujeitos ao disposto no inciso II,
alínea "a", do art. 57.
Art. 111. Os comandos de operações associadas a resultados na câmara não liquidadas até o
encerramento do horário previsto no art. 112 são cancelados pelo Selic.
Liquidação das operações
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Art. 112. A liquidação física das operações cursadas em ambiente de câmara responsável por
sistema de compensação e de liquidação de operações com títulos custodiados no Selic ocorre no
horário previsto em seu próprio regulamento e em seus eventuais anexos, previamente aprovados
pelo Banco Central do Brasil.
Art. 113. As operações de câmara cursadas no ambiente Selic têm liquidação financeira em uma
das seguintes contas, de acordo com o tipo de conta ou a natureza da operação:
I - Conta de Liquidação de titularidade da câmara no STR:
a) pagamento de juros, amortização e resgate dos títulos custodiados nas contas de depósito e de
garantia;
b) operações diretamente relacionadas aos mecanismos e salvaguardas adotados no sistema
administrado pela câmara; e
c) operações associadas a resultados na câmara;
II - conta administrada pelo Deban: pagamentos de juros, amortizações e resgates de títulos
custodiados na conta de patrimônio especial da câmara; e
III - conta Reservas Bancárias do liquidante-padrão: demais operações da câmara.
Prestação de informações ao Demab
Art. 114. Os dados relativos às operações cursadas em sistema de compensação e de liquidação de
operações com títulos custodiados no Selic devem ser informados ao Demab pela respectiva
câmara, de acordo com os padrões e os prazos por ele estabelecidos.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 115. Todo participante liquidante e, quando for o caso, não liquidante deve manter em seus
locais de trabalho pessoa habilitada à transmissão de comandos de operações:
I - preferencialmente, durante todo o período de funcionamento do Selic; e
II - obrigatoriamente, nos 60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento do Selic.
Art. 116. Devem ser objeto de acordo entre as partes:
I - a transmissão dos comandos de participante não liquidante pelo respectivo liquidante-padrão;
II - a definição, pelo participante liquidante, do limite operacional aberto ao participante não
liquidante; e
III - a extinção da obrigação decorrente da liquidação de operações de participante não liquidante
por participante liquidante.
Art. 117. Os participantes do Selic estão sujeitos à cobrança de valor mensal visando ressarcir as
despesas de custeio e de investimento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
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Financeiro e de Capitais (Anbima) e do Banco Central do Brasil relativas ao funcionamento do
Selic e de seus módulos complementares, bem como as despesas incorridas pela Anbima em suas
atividades de fomento ao mercado de títulos públicos federais.
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil, administrador do Selic, o Tesouro Nacional, emissor
dos títulos públicos federais, e os órgãos reguladores estão eximidos do ressarcimento de que trata
o caput.
Art. 118. O valor a ser ressarcido pelo participante é:
I - apurado segundo metodologia de cálculo divulgada por normativo expedido pelo Demab;
II - devido no décimo dia útil do mês subsequente ao da utilização do Selic; e
III - acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração e de multa de 2% (dois
por cento), calculados sobre o valor do débito vencido, quando pago após a data referida no inciso
II.
Art. 119. Os casos omissos serão resolvidos pelo Demab.
D.O.U., 27/03/2012 - Seção 1

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302759.

MUS
Manual do Usuário do
Selic
Versão 3.7
4 de julho de 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Sumário

Sumário
Introdução

9

Organização do Manual

10

I. Acesso ao Selic - RSFN e outras redes
1. Acesso pela RSFN – via mensagem
2. Acesso por outras redes
3. Ambiente de Homologação

12
12
13
14

II. Sistema Logon
1. Campos e telas
2. Acesso ao menu de Sistemas
3. Menu de sistemas
3.1. Opção: manutenção do controle de acesso
3.2. Opção: manutenção de controle de acesso: alteração de senha
3.3. Opção: manutenção de controle de acesso: cadastro de usuários
4. Menu de Sistema Logon
4.1. Opção: cadastro de administradores de instituição

15
16
17
18
19
20
20
23
23

III. Participantes
1. Identificação dos participantes
2. Classificação dos participantes
3. Criação de participante
4.Transmissão de comandos
5. Liquidação financeira das operações
6. Limite operacional concedido por participante liquidante
7. Operações com clientes

26
26
26
27
27
27
28
28

IV. Contas
1. Definição
2. Identificação
3. Visibilidade das contas
4. Tipo de contas
Quadro de contas no Sistema Cadastro
Quadro de correspondência entre tipos de custódia de contas
5. Contas de clientes
6. Departamentos
7. Abertura de conta-padrão de participante
8. Abertura das demais contas (de participantes e de clientes)
9. Exclusão da conta-padrão do participante
10. Exclusão das demais contas (de participante e de clientes)
11. Bloqueio de contas
12. Alteração cadastral de participante
13. Considerações sobre conta de liquidação de participante no Selic
14. Troca de liquidante padrão de participante não liquidante
15. Transferência de contas de clientes entre participantes
16. Consulta e extratos de contas

29
29
29
29
30
30
33
34
35
35
36
36
37
37
37
38
39
39
39

V. Títulos

41

2

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Sumário

1. Nova codificação
2. Regra de formação dos títulos anterior ao Sistema Cadastro
3. Consulta à tabela de títulos existentes

41
42
42

VI. Operações

43

Seção 1. Registro na IOS e por mensagem
1. Transmissão dos comandos
2. Duplo comando
3. Lançamento de operações na IOS
3.1. Resposta do lançamento de operações na IOS
3.2. Placar IOS
3.3. Erros no lançamento das operações na IOS
3.4. Ajuda on-line da IOS
3.5. Transferência de arquivos na IOS
4. Lançamento por mensagem
4.1. Resposta por mensagem
4.2. Erros no lançamento por mensagem
5. Correspondência de campos da IOS e das mensagens
Quadro de correspondência entre denominações de campos da IOS e das mensagens
6. Situação (ou status) da operação
Quadro de descrição de situação( ou status) das operações

43
43
43
44
46
46
47
48
49
51
52
52
52
52
59
59

Seção 2. Consultas na IOS e por mensagem
1. Consulta na IOS
1.1. Consulta operações lançadas
1.2. Consulta operações por instituição
1.3. Consulta operações com erro
1.4. Consulta histórico de operação
1.5. Consulta propostas de leilão
1.6. Consulta posição de custódia
1.7. Consulta movimento financeiro STR
1.8. Consulta termos não liquidados
2. Consulta por mensagem
3. Preenchimento de DOC - 8

61
61
61
62
63
64
65
66
66
67
68
68

Seção 3. Formato e descrição dos códigos
1. Formato
2. Descrição dos códigos de operações
Quadro de correspondência entre códigos de operação em tela da IOS e códigos de
mensagem

69
69
69

VII. Códigos de operações e mensagens do Selic (exceto operações de câmara)

77

Seção 1. Liquidação de leilão de títulos

77

Seção 2. Liquidação de leilão de moeda

82

Seção 3. Operação definitiva 1052/SEL1052

88

Seção 4. Operação compromissada – considerações gerais
1. Definição
2. Requisito
3. Tipos de operações compromissadas

94
94
94
94

3

69

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Sumário

3.1. Tipo Unilateralidade
3.2. Tipo Compromisso
4. Compromisso não liquidado
5. Cancelamento por decurso de prazo (EXP)
6. Cancelamento por incompatibilidade (INC)
7. Associações
8. Operações conjugadas
Exemplo
9. Quadro resumo

95
95
96
97
98
98
98
99
100

Seção 5. Operação compromissada tipo 1
101
1. Compra/Venda com compromisso de revenda/recompra
101
1.1. Operação1054/SEL1054 TpCompr = 01 (PU de retorno definido)
101
1.2. Operação 1057/SEL1054 TpCompr = 02 (com PU de retorno em aberto)
109
1.3. Operação 1044/SEL1054 TpCompr = 03 ou 06 (com PU de retorno definido e livre
movimentação)
115
1.4. Operação 1047/SEL1054 TpCompr =04 (com PU de retorno em aberto e livre
movimentação)
122
2. Recompra/Revenda (Compromissada tipo 1)
127
2.1. Operação 1056/SEL1056 TpRetCompr =01 (com PU de retorno definido)
127
2.2. Operação 1059/SEL1056 TpRetCompr =02 (com PU de retorno em aberto)
134
2.3. Operação 1055/SEL1056 TpRetCompr =03 (Antecipação de retorno)
140
3. Operação de Consolidação 1058/SEL1058
147
Seção 6 – Operações compromissadas tipos 2, 3 e 4
1. Operação compromissada tipo 2 (Tipo Unilateralidade = 2, qualquer das partes)
2.Operação compromissada tipo 3 (Tipo Unilateralidade = 3, somente cessionário)
3.Operação compromissada tipo 4 (Tipo Unilateralidade = 4, somente cedente)
4.Operação de Extinção do Compromisso (1456/SEL1456)

152
152
156
160
161

Seção 7. Operação a termo
165
1. Operação 3052/SEL3052 tipo 1 (termo de operação definitiva com liquidação incerta)
165
2. Operação 4052/SEL3052 tipo 2 (termo de operação definitiva com liquidação certa)
171
3. Operações 3054, 3057, 3044 e 3047 /SEL3054 tipos1, 3, 5 e 7 (termo de operação
compromissada com liquidação incerta)
177
4. Operações 4054, 4057, 4044 e 4047/SEL3054 tipos 2, 4, 6 e 8 (termo de operação
compromissada com liquidação certa)
183
Seção 8. Vinculações e desvinculações
1. Operação de vinculação 1013/SEL1013
2. Operação de desvinculação 1003/SEL1003

189
189
194

Seção 9. Operações de redesconto
1. Concessão de redesconto (1024/SEL1024)
2. Pagamento parcial ou total de redesconto (1025 ou 1026 /SEL1026)
3. RDC requisita posição de custódia (1027/SEL1027)
4. Consolidação de redesconto

199
200
202
204
205

Seção 10. Transferência de custódia sem movimentação financeira
1. Operação 1063/SEL1063 tipo 1
2. Operação 1064/SEL1063 tipo 2

206
206
210

4

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Sumário

3. Operação 1065/SEL1063 tipo 3

213

Seção 11. Pagamento de resgate e rendimentos
1. Resgate (1012)
2. Amortização (1010)
3. Juros (1060)

217
217
221
225

Seção 12. Repasse de financeiro
1. Operação 1066/SEL1066 tipo 1 (Repasse de Imposto de Renda)
2. Operação 1067/SEL1066 tipo 2 (Repasse de IOF)
3. Operação 1068/SEL1066 tipo3 (Repasse de juros e amortização)

229
229
233
237

Seção 13. Encargos relativos ao custo do Selic (1069/SEL1069)

243

Seção 14. Desmembramento e remembramento de cupons de juros
1. Operação 1073/SEL1073 (Desmembramento de cupons)
2. Operação 1074/SEL1074 (Remembramento de cupons)

250
250
254

Seção15. Limite operacional ou financeiro por mensagem
1. Selic requisita limite financeiro para não liquidante operar (SEL1095)
2. Selic consulta limite financeiro para não liquidante operar (SEL1096)

258
258
260

Seção 16. Cancelamento de registro de operação (1400/SEL1400)

262

Seção 17. Consulta por mensagem
1. Consulta por número de operação (SEL1080)
2. Consulta a posição de custódia por título/vencimento/data (SEL1081)

266
266
268

Seção 18. Mensagens de controle de horário no SELIC
270
1. Consulta de horário limite e de intervalo de aceite de pendências (SEL1601)
270
2. Selic avisa alteração de horário limite ou intervalo de aceite de pendências (SEL1602)
272
3. Selic avisa ao STR o início de suas operações (SEL1603)
273
4. SELIC avisa ao STR o encerramento de suas operações (SEL1604)
274
Seção 19. Intermediação em lote
1. SEL1020 – IF requisita aceite de pré-registro de intermediação em Lote
2. SEL1082 – Consulta pré-registro de intermediação em lote

275
275
278

Seção 20. Cessão fiduciária (1021/SEL1021)

280

Seção 21. Cancelamento de liquidação automática de operação a termo (SEL3400)

285

Seção 22. Registro de Promessa de Compra ou de Venda
1. Definição
2. Registro da promessa
3. Regras gerais
3.1. Dados informados na promessa
3.2. Vinculação de operações à promessa
3.3. Prazo para o lançamento de operações vinculadas à promessa
3.4. Compatibilidade entre a operação lançada e o registro da promessa
3.5. Abatimento da quantidade de títulos
4. Alteração e exclusão da promessa
5. Mensagem SEL1611
6. Consulta da promessa na IOS
7. Orientação para o registro da promessa

289
289
289
289
289
290
291
292
292
293
293
293
294

5

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Sumário

7.1. Na IOS
7.2. Por mensagem (SEL1022)
Quadro de descrição dos campos para o registro de promessa

294
295
295

Seção 23. Outras mensagens
1. Selic Informa movimentação financeira (SEL1099)
2. Selic Informa evento processado (SEL1611)
3. Selic informa resultado de oferta pública (SEL1612)
4. Selic informa bloqueio ou desbloqueio de títulos por ordem judicial (SEL1613)
5. Selic informa compromisso de recompra/revenda não liquidado (SEL1614)
6. Selic Requisita lançamento STR (SEL9001)
7. Selic Requisita lançamentos STR grupo associado (SEL9002)

297
297
299
302
304
306
308
310

VIII. Tópicos especiais

312

Seção 1. Associações
1. Regra geral
2. Outras possibilidades de associação
3. Demais especificidades
4. Consulta à tabela de operações associadas
5. Ajuda para preenchimento de operação associada

313
313
314
315
315
316

Seção 2. Intermediação
1. Definição
2. Restrições
3. Associação
4. Vedações
5. Participantes
6. Conta
7. Lançamento
8. Observações

318
318
318
318
318
319
319
319
319

Seção 3. Intermediação em lote
1. Definição
2. Vantagens
3. Modalidades
4. Associações
5. Condições
6. Pré-registro
7. Inclusão do pré-registro
8. Consulta pré-registro
9. Alteração de um pré-registro
10. Exclusão de um pré-registro
11. Lançamento das operações pelos participantes não broker
12. Confirmação automática
12.1. Confirmação na IOS
12.2. Confirmação por mensagem
13. Particularidades para situação da operação RST, RLF e PEN
14. Observação

320
320
320
320
321
322
322
323
324
324
325
325
325
326
326
326
327

Seção 4. Operações com registro em data posterior (valorização)
1. Definição
2. Operações passíveis de registro em data posterior

328
328
328

6

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic
3. Prazo
4. Restrições
5. Lançamento do retorno de operação compromissada
6. Exemplo de operação com registro em data posterior
6.1. Preenchimento dos campos na IOS
6.2. Observações
6.3. Preenchimento dos campos na mensagem
6.4 . Observação

Sumário

328
328
329
329
329
329
330
330

Seção 5. Limite operacional ou financeiro
1. Definição
2. Limite-padrão e limite do dia
3. Atualização e consulta de limite por mensagem
4. Atualização e consulta de limite financeiro na IOS
4.1. Atualização de limite financeiro na IOS
4.2. Consulta de limite financeiro na IOS
4.2.1. Consulta efetuada por participante liquidante
4.2. 2. Consulta efetuada por participante não liquidante
4.3. Consulta de histórico do limite financeiro

331
331
331
331
331
332
333
334
334
335

Seção 6. Extratos
1. Acesso aos extratos no Selic
2. Visualização dos extratos pelos participantes
3. Visualização dos extratos pelos usuários no portal do SELIC na RTM
4. Web - Extrato
5. Extratos Assinados Digitalmente

336
336
337
337
337
339

Seção 7- Operações conjugadas com o Bacen
1. Operações conjugadas envolvendo instituição dealer e o Bacen
2. Regras gerais
3. Exemplos de operações

343
343
344
344

Seção 8- Consórcio
Aplicação dos recursos de consórcios

348
348

IX. Câmaras

349

Seção 1. Noções
1. Classificação
2. Liquidante-padrão

349
349
349

Seção 2. Contas
1. Relação de contas
2. Crédito de rendimentos das contas de câmaras
3. Abertura de contas
4. Alteração/exclusão
5. Consulta a extratos

350
350
351
351
352
352

Seção 3. Operações envolvendo contas de câmaras
353
1. Operação 1023/SEL1023 tipo 1 (Transferência de custódia sem movimentação
financeira envolvendo conta de câmara LDL)
353
2. Operação 1033/SEL1023 tipo 2 (Transferência de custódia com movimentação
financeira envolvendo conta de câmara LDL para liberação/depósito condicionado de
garantias individuais)
361

7

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Sumário

3. Operação 1043/SEL1023 tipo3 (Transferência de custódia com movimentação
financeira envolvendo conta de câmara LDL para liquidação de leilão/redesconto)
4. Operação 1053/SEL1023 tipo 4 (Transferência de custódia com movimentação
financeira – recomposição do Patrimônio Especial)
5. Operações definitivas e compromissadas envolvendo contas de câmara

366
376
382

Seção 4. Tópicos especiais câmaras
384
1. Substituição de títulos registrados na conta de Patrimônio Especial
385
2. Substituição de títulos depositados em garantia nas câmaras utilizando o redesconto
390
3. Execução de garantias
393
3.1. Execução de garantia com venda definitiva em mercado
393
3.2. Execução de garantia com venda compromissada em mercado
394
4. Substituição de títulos vencidos nas contas individualizadas de garantias
396
Seção 5. Migração de operações entre Selic e câmara de ativos
399
1. Câmara requisita migração de retorno de operação compromissada – operação
compromissada na câmara e retorno no SELIC (SEL1031)
399
2. Câmara requisita aceite de pré-registro de migração de retorno de operação
compromissada – operação compromissada no SELIC e retorno na câmara (SEL1032)
402
3. Selic informa migração de retorno de operação compromissada (SEL1620)
406
4. Estorno (SEL1100)
407
X. Sistema Eletrônico de Oferta de Compra e Venda de Títulos Públicos Federais

409

1.Ofpub e Ofdealers- funcionalidades

414

2. Lastro - funcionalidades

429

Anexo – Fluxogramas da 1043/SEL1023 tipo 3

431

Glossário

433

Contato

435

8

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

Introdução

Introdução
O Manual do Usuário do Selic é elaborado pela Divisão de Administração do Selic - Dicel, do
Departamento de Operações do Mercado Aberto do Banco Central do Brasil – Demab. O
objetivo do MUS é disponibilizar, de forma simples e objetiva, as informações necessárias ao
desenvolvimento das tarefas atinentes ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic, constituindo parte integrante da documentação que deve ser de conhecimento do
usuário do sistema.
O Selic desempenha importante papel no Sistema de Pagamentos Brasileiro, atuando como
depositário central dos títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi). É
também um sistema eletrônico que processa o registro e a liquidação financeira das operações
realizadas com esses títulos, pelo seu valor bruto e em tempo real, garantindo segurança,
agilidade e transparência aos negócios.
Por seu intermédio, é efetuada a liquidação das operações de mercado aberto e de redesconto
com títulos públicos, decorrentes da condução da política monetária. O sistema conta ainda
com módulos por meio dos quais são efetuados os leilões de títulos emitidos pelo Tesouro
Nacional ou pelo Bacen.
Todos os títulos depositados no sistema são escriturais, ou seja, emitidos exclusivamente sob
a forma eletrônica. Por tratar-se de sistema de liquidação pelo valor bruto e em tempo real LBTR, a liquidação das operações no Selic é sempre condicionada à disponibilidade do título
negociado na conta de custódia do vendedor e à disponibilidade de recursos financeiros por
parte do comprador. A liquidação financeira de cada operação é realizada por intermédio do
Sistema de Transferência de Reservas - STR - administrado pelo Bacen -, ao qual o Selic está
conectado.
O Selic é gerido pelo Bacen e é por ele operado em parceria com a Anbima - Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Seus centros operacionais
(principal e de contingência) estão localizados na cidade do Rio de Janeiro. O horário normal
de funcionamento do sistema é das 6h30 às 18h30, em todos os dias considerados úteis. O
Regulamento do Selic1 é aprovado por Circular do Bacen.
Os participantes liquidantes, titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação,
acessam o Selic por meio da RSFN – Rede do Sistema Financeiro Nacional e por outras
redes. Os participantes não liquidantes acessam o Selic por outras redes que não a RSFN.
As modificações no Selic decorrentes da implantação do Sistema Cadastro, como a nova
codificação de títulos públicos federais, o novo modelo de contas e eventuais impactos nas
operações, encontram-se descritas ao longo desta versão do MUS. Para detalhes, contudo, a
respeito do Sistema Cadastro e suas funcionalidades (abertura de contas, clientes etc.) o
usuário deve consultar um documento à parte, o Manual do Sistema Cadastro, divulgado
também no Portal do Selic na RTM.
O MUS é organizado em capítulos e alguns capítulos são divididos em seções. A partir dessa
versão, as câmaras, devido a suas especificidades, são tratadas à parte, no capítulo IX. As
operações envolvendo contas de câmaras também são tratadas nesse capítulo. A nova
organização do MUS está descrita na próxima página.

1

Circular 3.587 de 26/3/2012.
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Organização do Manual
O Capítulo I informa os procedimentos necessários ao
acesso ao Selic pela RSFN (como a transação PRED300)
ou por outras redes, como a RTM.

No Capítulo II, é apresentado o Sistema Logon, utilizado
para o cadastro de administradores da instituição. Nesse
capítulo, há ainda orientações de como o administrador
pode cadastrar usuários, operadores e supervisores nos
módulos complementares ao Selic, além de informações
sobre senha.

Os participantes no Selic, após a implantação do Sistema
Cadastro, assim como a sua identificação (ISelic) e
classificação (liquidantes e não liquidantes), são tratados
no Capítulo III.

No Capítulo IV, encontramos a definição e identificação
das contas do Selic, além de procedimentos para
abertura/alteração/exclusão cadastral da conta-padrão e
das demais contas de participantes; troca de liquidante
padrão de participante não liquidante e transferência de
contas de clientes entre participantes. São indicados os
modelos de solicitação do Cadoc1 para cada caso.
O Capítulo V traz a codificação dos títulos após a
implantação do Sistema Cadastro e a regra anterior de
formação dos títulos.

O Capítulo VI é dividido em três seções. A primeira trata
do registro das operações na IOS e por mensagem
(transmissão de comandos, erros no lançamento etc.) e a
segunda, das consultas às operações; na IOS ou por
mensagem. A terceira seção traz uma descrição resumida
dos códigos das operações, que são tratados em detalhes
no capítulo a seguir.

1

Capítulo I
Acesso ao Selic- RSFN
e outras redes

Capítulo II
Sistema Logon

Capítulo III
Participantes

Capítulo IV
Contas

Capítulo V
Títulos

Capítulo VI
Operações

Catálogo de Documentos do Banco Central.
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O Capítulo VII traz cada código de operação (1052, 1054
etc.) com orientação para o seu registro na IOS e por
mensagem. As operações envolvendo contas de câmara
(1023, 1033 etc.) e as mensagens relativas a esses
participantes são tratadas no Capítulo IX - Câmaras.

O Capítulo VIII tem como objetivo descrever conceitos
complementares aos capítulos anteriores, fornecendo ao
usuário informações necessárias ao registro das
operações. As seções de um a sete desse capítulo tratam,
respectivamente, de associações, intermediação simples,
intermediação em lote, operações com registro em data
posterior (valorização), limite operacional, extrato,
operações conjugadas e consórcio.

O Capítulo IX trata exclusivamente das câmaras e suas
especificidades. As seções de um a três desse capítulo
trazem, respectivamente, as noções básicas desse tipo de
participante; as contas de câmara e procedimentos para
abertura, alteração ou exclusão, além das operações
envolvendo essas contas (1023, 1033 etc.). A quarta
seção traz tópicos especiais envolvendo operações de
câmaras, como a substituição de títulos depositados em
contas de câmara e a execução de garantias. A quinta e
última seção aborda a migração de operações entre Selic
e câmara de ativos e as respectivas mensagens
relacionadas (SEL1031, SEL1032, SEL1620 e
SEL1100).

Organização
do Manual

Capítulo VII
Código de Operações

Capítulo VIII
Tópicos Especiais

Capítulo IX
Câmara de Ativos

Capítulo X
O Sistema Eletrônico de Oferta de Compra e Venda de
Títulos Públicos Federais é assunto do Capítulo X. Os
módulos complementares Ofpub e Ofdealers são
descritos na primeira seção e o Lastro, na segunda seção.
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I. Acesso

I. Acesso ao Selic - RSFN e outras redes
Para fins de registro de operações, o acesso ao Selic ocorre:
1pela Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) e por outras redes, para os
participantes titulares de conta Reservas Bancárias e de Conta de Liquidação;
2por outras redes, que não a RSFN, para os demais participantes. Nesse caso, o
Sistema LOGON controla o acesso ao Selic e a seus módulos complementares.
Para fins de cadastro, qualquer participante do Selic tem acesso ao sistema por rede que não a
RSFN.
1. Acesso pela RSFN – via mensagem
A RSFN é a estrutura de comunicação de dados, implementada por meio de tecnologia de
rede, criada com a finalidade de suportar o tráfego de mensagens entre as instituições titulares
de conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação no Bacen, no âmbito do SPB. Baseada
no protocolo TCP/IP, a rede utiliza XML (Extensible Markup Language) como formato
padrão de mensagem.
A RSFN utiliza como meio físico duas redes de telecomunicação independentes – atualmente
disponíveis pelo consórcio RTM/Embratel e pela TELMEX. Cada participante,
obrigatoriamente, será usuário das duas redes, podendo sempre utilizar uma delas no caso de
falha da outra. Os procedimentos e requisitos para conexão à RSFN estão descritos em
manuais próprios:
aManual Técnico Rede do Sistema Financeiro Nacional, que contém as
informações técnicas e operacionais para as instituições financeiras se conectarem à
RSFN;
b-

Manual de Segurança de Mensagens do SPB;

c-

Catálogo de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Estes documentos
(www.bcb.gov.br).

podem

ser

encontrados

no

endereço

eletrônico

do

Bacen

Quanto à conexão ao Selic pela RSFN, o titular de conta Reservas Bancárias ou de Conta de
Liquidação deve enviar a transação do Sisbacen denominada PRED300 para que o
Demab/Dicel configure os seus canais e filas referentes ao software MQSeries, viabilizando o
acesso ao Ambiente de Homologação, como pode ser visto na tela a seguir:.
TRANSACAO PRED300
OPCAO
FUNCAO

TESTES SPB - CONECTIVIDADE DO MQSERIES

MRED300

1
2
3
4
6
7
8

Definir os objetos do MQ no BC
(Acesso ao MQ do STR)
Consultar os objetos do MQ no BC
Ativar o canal SENDER do BC para a IF
Consultar o status dos canais no BC
Parar o canal SENDER do BC para a IF
Cadastrar os objetos MQ no SELIC (Acesso ao MQ do SELIC)
Consultar os objetos MQ no SELIC
OPCAO: _
ENTRA=SEGUE
F3=RETORNA
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Após os testes internos nesse ambiente, o novo integrante da rede passará por um período de
homologação pelo Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos Deban, para posteriormente acessar também o Ambiente de Produção.
2. Acesso por outras redes
O acesso ao Selic e a seus módulos complementares por outra rede que não a RSFN deve ser
utilizado:
aobrigatoriamente por participantes que não sejam titulares da conta Reservas
Bancárias;
bobrigatoriamente por todos os participantes, para fins de cadastro de usuários e
acesso aos módulos complementares, como Ofpub, Ofdealers ou Lastro;
copcionalmente, para registro de operações, consultas, extratos e como
contingência, por instituições titulares de conta Reservas Bancárias e de Conta de
Liquidação.
No acesso via RTM, a partir da emulação de um terminal, o participante comunica-se com o
sistema por intermédio de telas, com padrões e campos específicos para as finalidades
disponíveis. Para o acesso pela rede RTM, o participante deve:
a-

Contratar um "link" físico junto à RTM;

b-

Possuir um microcomputador;

cProceder à leitura do texto disponível na opção Terminais de Acesso/Ajuda, no
endereço eletrônico www.selic.rtm.
Conforme descrito no mencionado texto, o Selic não depende de um emulador específico. O
participante pode optar por:
a-

um emulador padrão fornecido pelo Selic (Terminal Web), ou

b-

um emulador no seu micro (Terminal TELNET).

Em ambos os casos, o LOGON controla o acesso ao Selic e a seus módulos complementares,
da forma descrita no capítulo seguinte.
Em 22/4/2010, o Bacen instituiu o acesso ao STR via internet, por meio do aplicativo STRWeb. A utilização do STR-Web está condicionada à prévia autorização do Departamento de
Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos (Deban) e à execução de testes
homologatórios, de acordo com a Circular 3.489, de 18/3/2010.
IOS
Desde novembro de 2005, o usuário do Selic não participante da RSFN efetua o lançamento
de suas operações por meio da IOS (Interface Operacional Selic), obrigatoriamente. A nova
funcionalidade substituiu a tela de lançamento de DOC 8 (terminal remoto) por uma interface
operacional mais moderna e adequada.
A configuração mínima exigida para acessar a IOS é a seguinte:
a-

Navegador (Browser): Internet Explorer 6.0 e 7.0 ou Mozilla Firefox 3.0;

b-

Monitor: vídeo VGA com resolução 1024 por 768 pixels ou maior.

São características da IOS:
a-

Tem acesso integrado à página do Selic na RTM;
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bUtiliza o Sistema LOGON, com funcionalidades disponíveis de acordo com a
categoria do usuário e senha com tempo de vigência limitado;
cApresenta tempo de sessão (“Timeout”) de 15 minutos. Ou seja, esse é o tempo
máximo que o operador pode permanecer “logado” na página do Selic na RTM sem executar
nenhum tipo de ação, como por exemplo, selecionar uma opção do menu ou pressionar algum
botão. Ao término do tempo de sessão é necessário que o usuário efetue seu Login
novamente.
3. Ambiente de Homologação
Os participantes do Selic têm acesso ao chamado Ambiente de Homologação, no qual são
realizados principalmente testes de novas funcionalidades e/ou modalidades operacionais a
serem implementadas no sistema.
Adicionalmente, o Ambiente de Homologação é utilizado pelos novos participantes do Selic
para a realização de uma sequência de testes obrigatórios. Somente após a realização dos
mesmos as instituições que desejarem operar o sistema terão o seu acesso ao Ambiente de
Produção liberado.
O acesso ao Ambiente de Homologação ocorre da seguinte maneira:
aParticipantes titulares de conta Reservas Bancárias e de Conta de Liquidação
lançam suas operações via mensagem ou, opcionalmente, via IOS, no endereço
eletrônico hml.selic.rtm. Participantes titulares de Conta de Liquidação, desde que
tenham aprovação prévia do Deban, podem opcionalmente lançar as suas operações via
STR-Web.
bDemais participantes lançam suas operações via IOS, no endereço eletrônico
hml.selic.rtm.
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II. Sistema Logon
O LOGON é um sistema computadorizado que tem como objetivo permitir ao usuário utilizar
o Selic e seus módulos complementares a partir de qualquer estação que esteja conectada à
rede de acesso ao sistema, que não a RSFN.
Além do Selic - SPB, o LOGON controla o acesso aos seguintes módulos complementares:
1 - Web - Extrato;
2 - Web - Ofpub;
3 - Web - Download;
4 - Web - IOS;
5 - Web - Ofdealers;
6 - Web – Lastro;
7 – Web – Taxa Selic Previa;
8 – Web – Cadastro;
Características básicas:
aA senha pertence ao usuário que pode utilizar os sistemas a partir de qualquer
estação. A composição de senha, de acordo com o Informe Selic nº 11/2008, deve
obedecer às seguintes regras:
A senha do usuário deve possuir no mínimo cinco e no máximo seis caracteres;
A senha deve conter caracteres de pelo menos dois grupos a seguir combinados entre si:
letras maiúsculas, letras minúsculas, algarismos e símbolos;
O sistema diferenciará maiúsculas de minúsculas;
A senha não poderá conter mais de dois caracteres seguidos de parte do nome do
usuário;
A validade da senha é de um mês, sendo obrigatória sua troca após esse período. O
sistema obriga a troca de senha do usuário no seu primeiro acesso e sempre que houver
alguma modificação nos seus dados cadastrais.1
bNão é permitido a um usuário estar conectado a mais de uma estação
simultaneamente. Na hipótese de ser feita tentativa nesse sentido, o sistema dará ao
usuário a opção de se desconectar da primeira estação, através da última estação
acessada.
cO usuário, no âmbito da instituição financeira, está enquadrado em uma das
seguintes categorias: operador, supervisor ou administrador.
dA administração do cadastro de usuários é responsabilidade da instituição
financeira cadastrada no Bacen, função esta exercida pelo administrador de instituição.
eO LOGON possui um cadastro único de todos os usuários de cada instituição
que têm acesso a qualquer dos sistemas controlados por ele.
1 - Ver exemplos de composição de senha no Informe Selic nº 11/2008.
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Para começar a utilizar o LOGON, a instituição deverá cadastrar um primeiro usuário – na
categoria administrador – junto ao Demab, por meio do "Formulário de Cadastramento de
Administrador da Instituição", modelo 30005 do Cadoc1. Os demais procedimentos
relacionados ao cadastro de administradores estão relacionados neste mesmo capítulo.
Há uma hierarquia de responsabilidades, em ordem crescente, do operador ao administrador,
referente às opções de acesso e de cadastro disponíveis no sistema. Assim, supervisores
podem cadastrar operadores e definir os sistemas e módulos que estarão aptos a utilizar,
enquanto que administradores podem tomar essas providências tanto para supervisores,
quanto para operadores. Da mesma forma, alterações e consultas ao cadastro de um usuário
somente podem ser efetuadas por usuários da mesma instituição e de nível hierárquico
superior. Deve ser também observado o limite de, no máximo, dois administradores por
instituição.
O menu do LOGON é montado apenas com as opções a que o usuário tem acesso, conforme a
sua categoria, inclusive no que se refere aos sistemas e módulos complementares que ele irá
utilizar.
A partir da tela inicial do LOGON, o usuário tem acesso a um Menu de Sistemas, descrito no
item 3, que também trata das opções comuns a todos os sistemas e módulos. No caso do
administrador de instituição, além dos sistemas e módulos supra citados, esse menu traz a
opção para o Sistema LOGON, onde são encontradas as opções exclusivas dessa categoria,
descritas no item 4.
1. Campos e telas
O usuário deve inserir os dados em espaços na tela denominados campos. A posição do cursor
(tipicamente um traço horizontal) indica o campo (e a posição do caractere dentro dele) que
está aceitando dados.
Para o conhecimento da forma de navegação no sistema, consulte o quadro "Navegação Guia do Usuário", no endereço eletrônico www.selic.rtm, na opção Emuladores de
Terminais / Ajuda.
É importante observar que as informações contidas nos campos são enviadas, em bloco e de
uma só vez, posicionando-se o cursor no campo Envio e pressionando-se a tecla com a função
de transmitir dados (Transmit) determinada pela configuração do micro. Caso o usuário utilize
o Terminal WEB, a tecla "Enter" ou "Submit" corresponde a essa função.
Neste manual, nos referimos à tecla <Xmit> como a tecla que corresponde à função de
transmitir dados. As informações não são enviadas enquanto a tecla de comando <Xmit> não
for pressionada.
O retorno à tela anterior, em algumas situações, é obtido pressionando-se a tecla com a função
Specify <Spfy>. O usuário deve consultar qual a tecla que corresponde a essa função em sua
configuração.
As mensagens de erro ou de confirmação são sempre exibidas na última linha da tela.

1

Os modelos do Cadoc estão no portal do Selic na RTM, na aba de Documentação.
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2. Acesso ao menu de Sistemas

Ao se conectar, seja pelo Terminal WEB ou Terminal TELNET, o usuário visualiza a
seguinte tela:
DEMAB_DICEL - MENU PRINCIPAL DE SISTEMAS
Action: >
HOme PRev GO PArent COmnd

16:13:12
<
(Press SPCFY for Help)

DEMABH

... Sistema LOGON (Ambiente HOMOLOGACAO – SPB)

DEMAB

... Sistema LOGON (Ambiente PRODUCAO – SPB)

FIM

... Termino da Sessao

Choice: >

<

O campo CHOICE deve ser preenchido com a opção DEMAB.
A partir da tela inicial do LOGON, o usuário tem acesso ao Selic ou a qualquer de seus
módulos complementares.

A tela de acesso requer o preenchimento de três campos: o identificador do participante ISelic (oito dígitos), a palavra-chave que identifica o Usuário no sistema e a sua Senha.
O sistema solicita alteração da sua senha no primeiro acesso do usuário após alguma
atualização cadastral ou quando o prazo da mesma estiver expirado (ver seção 3.2 deste
capítulo).
Para retornar à tela inicial é necessário transmitir a tela de acesso em branco.
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A seguir, uma descrição detalhada da tela do sistema:
Linha que
identifica o
nome do sistema

Linha que
identifica a tela
do sistema

Data e hora do
sistema na
última
transmissão

Nome da
instituição

BACEN
Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
DEMAB
Sistema LOGON
DICEL
Menu de Sistemas
► ◄ Sistema SELIC - SPB
► ◄ Web – Extrato
► ◄ Web - Cadastro
► ◄ Web - Ofpub
► ◄ Web - Ofdealers
► ◄ Web - Lastro
► ◄ Web – IOS
► ◄ Web – Taxa Selic Previa
► ◄ Web – Download
► ◄ Sistema LOGON
► ◄ Retornar a Tela de Acesso
► ◄ Sair do Sistema
Assinale um [X] na opcao desejada

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄

A navegação no LOGON é realizada selecionando-se a opção do menu desejada. Para
selecionar uma opção, basta que se preencha o campo ► ◄ da opção com o caractere X. Para
transmitir a opção selecionada, deve-se colocar o cursor na parte inferior direita da tela,
depois da palavra Envio e pressionar a tecla <Xmit>. O campo Envio não deve ser
preenchido.
Para retornar à tela anterior, há duas alternativas. Quando houver Retornar a Tela Anterior,
basta selecionar esta opção. Caso contrário, a execução da tarefa relacionada à tela atual
remete necessariamente à tela anterior. Para finalizar o sistema selecione Sair do Sistema e,
para retornar à tela de acesso, selecione Retornar a Tela de Acesso na tela de Menu de
Sistemas.
3. Menu de sistemas
Depois de efetuado o acesso, o LOGON exibe um menu com os sistemas disponíveis ao
usuário:
BACEN
Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
DEMAB
Sistema LOGON
Banco XYZ
DICEL
Menu de Sistemas
Em 05/07/04 as 15:03
► ◄ Sistema SELIC - SPB
► ◄ Web – Extrato
► ◄ Web – Cadastro
► ◄ Web – Ofpub
► ◄ Web – Ofdealers
► ◄ Web – LASTRO
► ◄ Web – IOS
► ◄ Web – Download
► ◄ Web – Taxa Selic Previa
► ◄ Sistema LOGON
► ◄ Retornar a Tela de Acesso
► ◄ Sair do Sistema
Assinale um [X] na opcao desejada
Envio ► ◄
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Quando o usuário estiver habilitado para um único sistema, o LOGON exibirá
automaticamente o menu de opções desse sistema. No exemplo a seguir, o usuário estaria
habilitado apenas ao Sistema Selic - SPB.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
Sistema SELIC - SPB
Menu de Opcoes

► ◄
► ◄
► ◄

Limites Financeiros
Tabela de Combinacoes para Op. Associadas
Manutencao do Controle de Acesso

► ◄
► ◄

Retornar a Tela Anterior
Sair do Sistema

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opcao desejada

3.1. Opção: manutenção do controle de acesso
Dentro de qualquer sistema selecionado1, existe a opção Manutenção do Controle de Acesso,2
através da qual é possível alterar sua própria senha, enviar ou receber mensagem e realizar
manutenção no cadastro de usuários daquele sistema.
A tela a seguir mostra as opções da manutenção do controle de acesso para as categorias de
administrador e supervisor. Para a categoria de operador, não existe a opção Cadastro de
Usuários, pois não é permitido a esta categoria cadastrar usuários da instituição.
É importante notar que a opção de Cadastro de Usuários também não consta das opções da
Manutenção de Controle de Acesso do Sistema LOGON. Isso ocorre porque o Sistema
LOGON tem como finalidade o cadastro de administradores da instituição, como será visto no
item 4.1 deste capítulo. Já o cadastro de usuários é efetuado dentro de cada um dos sistemas,
separadamente. Por exemplo, para o cadastro de operadores e supervisores no Selic, é
necessário que o administrador da instituição acesse, dentro do Selic, a opção Manutenção de
Controle de Acesso e, em seguida, a opção Cadastro de Usuários. Os procedimentos para
tanto estão descritos no item 3.3 deste capítulo.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
Sistema SELIC – SPB
Manutencao do Controle de Acesso

► ◄
► ◄

Alteracao de Senha
Cadastro de Usuarios

► ◄
► ◄

Retornar a Tela Anterior
Sair do Sistema

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opcao desejada

1

Em alguns sistemas, como Web - Extrato, Web - OFPUB, Web - Download e Web - IOS, as opções da
Manutenção do Controle de Acesso são exibidas automaticamente.
2
Não confundir com a Manutenção de Controle de Acesso disponível no Sistema Cadastro (portal do Selic na
RTM), utilizada para definir os departamentos a que o usuário tem acesso. Essa funcionalidade está descrita no
Manual do Sistema Cadastro, disponível no portal do Selic na RTM.
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3.2. Opção: manutenção de controle de acesso: alteração de senha

Ao escolher a opção Alteração de Senha, quando o prazo de utilização da senha estiver
expirado ou quando algum dado cadastral do usuário for alterado, é mostrada a tela a seguir
que possibilita a alteração.
A senha obedece às regras ditadas no Informe Selic nº 11/2008, descritas no início deste. A
senha digitada não aparece na tela. O sistema requer que a nova senha seja digitada
novamente, para prevenir erros de digitação.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
Sistema SELIC – SPB
Alteracao de Senha
Entre com a Senha Atual: ►
Entre com a Nova Senha : ►
Repita a Nova Senha
: ►

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

◄
◄
◄
Envio ► ◄

Feita a alteração da senha, o sistema informa ao usuário que a senha foi alterada. Para retornar
à tela anterior é necessário teclar <Xmit>.
Caso o usuário tenha escolhido esta opção por engano e não deseje trocar a senha, basta teclar
<Xmit> para retornar à tela anterior.
3.3. Opção: manutenção de controle de acesso: cadastro de usuários
A opção Cadastro de Usuários deve ser utilizada pelo(s) administrador(es) da instituição para
cadastrar, dentro de cada sistema, supervisores e operadores. Os supervisores, por sua vez,
também podem acessar essa opção para cadastrar operadores. Já os operadores não têm acesso
a essa opção. Ou seja, os usuários estão organizados por instituição, hierarquicamente, de
forma que cada um somente pode alterar o cadastro de outro usuário da mesma instituição e
de nível hierárquico inferior ao seu.
Observe que a opção Cadastro de Usuários não existe para o Sistema LOGON, que visa ao
cadastro de administradores da instituição.
O usuário cadastrado está ligado a sua instituição, sendo identificado por uma senha,
categoria, situação e CPF. Uma vez que o usuário tenha sido incluído no cadastro de um dos
sistemas, ele aparecerá na relação de usuários de todos os demais. Para que o mesmo seja
habilitado a utilizar um sistema em especial é necessário que ele esteja classificado em uma
das categorias autorizadas a esse acesso. Por exemplo: um usuário pode constar como "não
habilitado" na relação de usuários do Web- Extrato, mas constar como "operador" na relação
de usuários do Selic.
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A tela de cadastro de usuário tem as opções Relação de Usuários e Atualização do Cadastro
de Usuários:
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
Sistema SELIC – SPB
Cadastro de Usuarios

► ◄
► ◄

Relacao de Usuarios
Atualizacao do Cadastro de Usuarios

► ◄

Retornar a Tela Anterior

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opcao desejada

Selecionando-se a primeira opção, o sistema monta uma tela com o nome de todos os
usuários, conforme mostrado a seguir:
BACEN
DEMAB
DICEL

►
►
►
►
►

◄
◄
◄
◄
◄

Departamento de Operacoes de Mercado Aberto
Sistema SELIC – SPB
Relação de Usuarios

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Usuario

Nome

Categoria

Status

JOAO
JORGE
JOSE
MARIA
PAULO

Joao Adm do XYZ
Jorge do XYZ
Jose do XYZ
Maria do XYZ
Paulo Adm do XYZ

Administrador Merc.
Supervisor Merc.
Operador Merc.
Operador Merc.
Administrador Merc.

Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo

Próximo Usuário: ►PEDRO
◄
Assinale um [X] para consultar o usuário

Envio ► ◄

Caso a relação de usuários ocupe mais de uma tela, aparece no campo Próximo Usuário o
nome do primeiro usuário da tela seguinte. Para consultar o restante da relação deve-se
pressionar a tecla <Xmit> com o cursor posicionado no campo Envio, sem selecionar nenhum
usuário.
Para consultar ou alterar os dados, excluir ou incluir um usuário deve-se utilizar a tela de
atualização de cadastro de usuário. Existem duas formas de entrar nessa tela. A primeira delas
é selecionar a opção Atualização do Cadastro de Usuários, na tela de cadastro de usuários. A
segunda é selecionar um usuário da relação de usuários. Em ambos os casos, a tela a seguir é
mostrada.

21

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

II.Sistema
Logon

Manual do Usuário do Selic
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema SELIC – SPB
Atualização de Cadastro de Usuários

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Operação : ►C◄ (C)Consulta, (I)Inclusão, (A)Alteração, (E)Exclusão, (F)Fim
Usuário :
Senha
:
Nome
:
C.P.F
:
Situação :
Categoria:

►Jose
◄
►******◄
►Jose do XYZ
►22222222222◄
► ◄ Ativo
► ◄ Inativo
► ◄ Supervisor Merc.
► ◄ Operador Merc.

◄

Envio ► ◄

Para proceder à atualização, primeiramente é preciso preencher o campo com o código da
Operação.
Se a operação for uma consulta ou exclusão, o usuário deve preencher os campos Operação
(com as letras C ou E, conforme o caso) e Usuário e, posteriormente, teclar <Xmit>. Quando
se tratar de consulta, são mostrados os demais dados do usuário. No caso de exclusão, além
disso, é solicitada uma confirmação.
Caso a operação seja uma inclusão, após feita a opção com a letra I em Operação, devem ser
preenchidos todos os campos indicados a seguir e teclar <Xmit>.
aUsuário - Palavra chave composta de 10 (dez) caracteres que identifica o
usuário dentro do sistema. O sistema só aceita caracteres alfabéticos.
bSenha - Esta senha é necessária para o primeiro acesso do usuário ao sistema,
sendo obrigatória a sua alteração após o primeiro acesso.
A senha obedece às regras ditadas no Informe Selic nº 11/2008, descritas no início
capítulo.
c-

Nome - Nome completo do usuário.

d-

C.P.F. - CPF do usuário.

eSituação - Este campo permite bloquear ou desbloquear o acesso do usuário ao
sistema para o qual está se efetuando o cadastro. Para o usuário ter acesso ao sistema em
questão, um [X] deve ser marcado no campo Ativo. Caso contrário, marcar o campo
Inativo.
fCategoria - São mostradas somente as categorias hierarquicamente inferiores à
do usuário que está realizando o cadastramento. Caso este campo não seja preenchido, o
usuário não estará habilitado a utilizar o sistema em questão.
Para se realizar uma alteração, deve-se primeiramente efetuar uma consulta, na qual o usuário
deve preencher os campos Operação, com a letra C, e Usuário, com o nome do usuário cujos
dados serão modificados. Após teclar <Xmit>, os dados do mesmo aparecem e podem ser
alterados. Para tanto, deve se preencher o campo Operação com a letra A e modificar os
campos pertinentes, teclando <Xmit> ao final.
Após as operações de inclusão, alteração e exclusão, é mostrada uma mensagem de
confirmação da operação efetuada.
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4. Menu de Sistema Logon

A opção para o Sistema LOGON só é exibida caso o usuário seja o administrador da
instituição. Este sistema apresenta as seguintes opções: Cadastro de Administradores de
Instituição e Manutenção do Controle de Acesso.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema LOGON
Menu de Opções

► ◄
► ◄

Cadastro de Administradores de Instituição
Manutenção do Controle de Acesso

► ◄
► ◄

Retornar a Tela Anterior
Sair do Sistema

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opção desejada

Escolhendo a opção Manutenção do Controle de Acesso, o administrador tem a
possibilidade de alterar a sua senha, conforme a tela a seguir. Como também está disponível
no menu dos demais sistemas (e, nesse caso, para as demais categorias de usuários), esta
opção foi descrita no item 3.2 deste Capítulo. A opção Cadastro de Usuários não existe para
o Sistema LOGON, uma vez que o cadastramento deve ser efetuado dentro dos respectivos
sistemas.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema LOGON
Manutenção do Controle de Acesso

► ◄
► ◄

Alteração de Senha
Envio/Recebimento de Mensagem

► ◄
► ◄

Retornar a Tela Anterior
Sair do Sistema

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opção desejada

Já na opção Cadastro de Administradores de Instituição, o primeiro administrador
credenciado pode cadastrar o administrador substituto, com igual nível de responsabilidade.
Nesta opção também são realizadas consultas, alterações e exclusões, além de mudanças de
categoria, relativamente ao cadastro de administradores, conforme será visto a seguir.
4.1. Opção: cadastro de administradores de instituição
Como já mencionado, o LOGON permite que sejam cadastrados até 2 (dois) administradores
por instituição. O primeiro administrador tem que ser obrigatoriamente cadastrado pelo
Demab, por meio do "Formulário de Cadastramento de Administrador da Instituição", modelo
30005 do Cadoc1.

1

Os modelos do Cadoc estão no portal do Selic na RTM, na aba de Documentação.
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O administrador tem acesso a todos os sistemas habilitados para a sua instituição. A tela de
cadastro de administradores tem as opções Relação de Administradores de Instituição e
Atualização do Cadastro de Administradores de Instituição.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema LOGON
Cadastro de Administradores de Instituição

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

► ◄
► ◄

Relação de Administradores de Instituição
Atualização do Cadastro de Administradores de Instituição

► ◄

Retornar a Tela Anterior
Envio ► ◄

Assinale um [X] na opção desejada

Selecionando-se a primeira opção, o sistema monta uma tela com os nomes dos
administradores existentes:
BACEN
DEMAB
DICEL

► ◄

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema LOGON
Relação de Administradores de Instituição

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Administrador

Nome

Status

MARCELO

Marcelo Administrador

Ativo
Envio ► ◄

Assinale um [X] para consultar o Administrador

Existem duas formas de acessar a tela de atualização do cadastro de administradores de
Instituição. A primeira delas é selecionar a opção Atualização do Cadastro de
Administradores de Instituição na tela do cadastro de administradores de Instituição. A
segunda é selecionar o outro administrador da relação de administradores (o administrador
não pode alterar seus próprios dados). Em ambos os casos, a tela de atualização do cadastro
de administrador é mostrada.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema LOGON
Atualização Cadastro de Adm de Instituição

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Operação

: ► ◄ (C)Consulta, (I)Inclusão, (A)Alteração, (E)Exclusao,
(F)Fim
Administrador: ►
◄
Senha: ►
◄
Nome

: ►

C.P.F

: ►

Situação

: ► ◄ Ativo

◄
◄
► ◄ Inativo
Envio ► ◄

Nessa tela, pode-se incluir um outro administrador, observado o limite de dois por instituição,
como mencionado. Também é possível consultar, alterar ou excluir os dados do outro
administrador da instituição. Para realizar essas operações, o usuário deve adotar os
procedimentos indicados a seguir.
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Antes de tudo, é preciso preencher o campo com o código da Operação.
Se a operação for uma consulta ou exclusão, o usuário deve preencher os campos Operação
(com as letras C ou E, conforme o caso) e Administrador e, posteriormente, teclar <Xmit>.
Quando se tratar de consulta, são mostrados os demais dados do administrador. No caso de
exclusão, além disso, é solicitada uma confirmação.
Caso a operação seja uma inclusão, após feita a opção com a letra I em Operação, devem ser
preenchidos todos os campos indicados a seguir e teclar <Xmit>.
aAdministrador - Palavra chave composta de até 10 (dez) caracteres –
alfabéticos - que identifica o administrador dentro do sistema.
bSenha - Esta senha é necessária para o primeiro acesso do administrador ao
sistema, após o que é obrigatória a sua alteração.
A senha obedece às regras ditadas no Informe Selic nº 11/2008, também descritas no
início deste capítulo.
c-

Nome - Nome completo do administrador.

d-

C.P.F - C.P.F. do administrador.

eSituação - Este campo permite bloquear ou desbloquear o acesso do
administrador ao LOGON. Para o administrador ter acesso a todos os sistemas
controlados pelo LOGON deve-se marcar um [X] no campo Ativo, caso contrário
marca-se o campo Inativo.
Para efetuar uma alteração, deve-se inicialmente realizar uma consulta, na qual o usuário
preenche os campos Operação, com a letra C, e Administrador, com o nome do
administrador cujos dados serão modificados. Após teclar <Xmit>, os dados do mesmo
aparecerão e poderão ser alterados. Para tanto, o campo Operação deve ser preenchido com a
letra A e modificados os campos pertinentes, teclando <Xmit> ao final com o cursor
posicionado no campo Envio.
Após as operações de exclusão, inclusão ou alteração, é mostrada uma mensagem de
confirmação da operação efetuada.
Caso o único administrador da instituição solicite a geração de uma nova senha ao Bacen, esta
será gerada em até 24 horas.
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III. Participantes
Podem ser participantes do Selic, além do Banco Central e do Tesouro Nacional1:


bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários;



demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen;



outras entidades a critério do administrador do Selic.

É importante notar que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Bacen que tenham títulos registrados no Selic devem obrigatoriamente ter
conta própria e individualizada no sistema.2
Devido as suas especificidades as câmaras são tratadas no Capítulo IX.
1. Identificação dos participantes
A partir da implantação do Sistema Cadastro,3 todos os participantes são identificados por um
código numérico único, de oito posições, denominado ISelic (Identificador Selic).
Se o participante for usuário da RSFN, este identificador é igual ao seu ISPB. Caso contrário,
o identificador é gerado a partir dos oito primeiros dígitos do CNPJ do participante. 4
2. Classificação dos participantes
Para efeito de liquidação financeira, o participantes é classificado como:


Liquidante: se titular, no STR, de conta Reservas Bancárias ou de Conta de
Liquidação, desde que, nessa última hipótese, tenha optado pela condição de
liquidante no Selic.5



Não liquidante: participante que liquida suas operações por meio de um participante
liquidante.

Conta Reservas Bancárias
Obrigatória
Facultativa
Bancos comerciais, Bancos de
bancos múltiplos
investimento,
com carteira
bancos de
comercial e caixas câmbio, bancos
econômicas.
múltiplos sem
carteira comercial
e bancos de
desenvolvimento.

Conta de Liquidação
Obrigatória
Facultativa
Câmaras e prestadores
Para demais câmaras e
de serviço de
prestadores de serviços de
compensação e de
compensação e de liquidação e
liquidação responsáveis para as demais instituições
por sistemas de
autorizadas a funcionar pelo
liquidação considerados Banco Central que não podem
sistemicamente
ter conta Reservas Bancárias.
importantes.

1

De acordo com o Regulamento do Selic.
Observe que, com a implantação do Sistema Cadastro, passaram à condição de clientes de instituições
financeiras participantes do Selic os fundos mútuos, os de investimento ou congêneres regulamentados pela
CVM as entidades abertas e fechadas de previdência complementar, as sociedades seguradoras, as
resseguradoras locais, as operadoras de planos de assistência à saúde e as sociedades de capitalização.
2
De acordo com a Resolução CMN 3.307, de 31/8/2005 e a Carta-Circular 3.215, de 14/11/2005.
3
O Sistema Cadastro está descrito no “Manual do Sistema Cadastro”, no endereço eletrônico www.selic.rtm.
4
Em casos excepcionais, o administrador do Selic poderá cadastrar novos participantes com identificadores que
não atendam a essa regra.
5
De acordo com a Circular 3.438, de 2/3/2009.
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3. Criação de participante
A criação de um participante se dá com a abertura de sua conta padrão, que deve ser solicitada
ao administrador do Selic, assim como qualquer alteração cadastral ou a exclusão desse
participante.1
4.Transmissão de comandos
A transmissão dos comandos por parte dos participantes é efetuada de acordo com o quadro a
seguir:
Participante
Liquidante
Não liquidante transmissor de
comandos
Liquidante-padrão
Demab
Administrador do Selic

Registro
Transmite comandos de operações, próprias ou de
clientes.
Transmite comandos de operações, próprias ou de
clientes.
Transmite comandos das operações, próprias ou de
clientes, e de participante não liquidante que lhe
tenha dado essa incumbência.
Transmite comandos das operações do BC e do
Tesouro Nacional.
Transmite comandos de operações que por suas
peculiaridades não possam ser lançadas pelos demais
participantes.2

A opção do participante não liquidante entre transmitir ou não seus comandos deve ser
informada pelo modelo 30003 do Cadoc3 e qualquer alteração dessa escolha, pelo modelo
30004 do Cadoc.
Observe que todo participante que opte por transmitir seus próprios comandos no Selic deve
enviar também o “Formulário de Cadastramento de Administrador da Instituição”, modelo
30005 do Cadoc.
5. Liquidação financeira das operações
A liquidação financeira de operações, próprias ou de clientes, dos participantes deve observar
o disposto no quadro abaixo:
Participante

Liquidação Financeira de operações próprias ou de clientes

Liquidante

Deve sempre ser realizada na conta de sua titularidade no STR.

Não liquidante

Pode ser realizada na conta Reservas Bancárias de seu liquidante padrão, ou de
qualquer participante liquidante .

O participante não liquidante que optar por liquidar a operação com um liquidante que não
seja o seu liquidante padrão deverá preencher, no lançamento da operação:
1

Para detalhes a esse respeito, ver Capítulo IV, Item 7, Contas, Abertura de Conta-Padrão, Capítulo IV, Item 12,
Contas, Alteração Cadastral e Capítulo IV, Item 9, Contas, Exclusão da Conta-Padrão e demais contas do
participante.
2
Ao administrador do Selic reserva-se o direito de efetuar transferências de títulos relativas a operações não
previstas dentre aquelas passíveis de registro pelos demais participantes.
3
Os modelos do Cadoc estão no portal do Selic na RTM, na aba de Documentação.
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o campo Liq. Cedente/IFLiqdant, para indicar o liquidante do participante que
consta como cedente da operação; e/ou



o campo Liq. Cessionário/IFLiqdant, para indicar o liquidante do participante que
consta como cessionário da operação, o qual deve requisitar limite operacional a esse
liquidante.

Algumas operações, contudo, devem ser liquidadas necessariamente por intermédio do
liquidante padrão eleito, quais sejam:
a) as operações relativas a pagamento de juros, amortização e resgate dos títulos
custodiados em suas contas; e
b) as operações de recompras/revendas do dia em que os títulos, objeto dessas
operações, forem resgatados.
Os casos de alteração do liquidante-padrão de participante não liquidante devem ser
informados ao administrador do Selic por correspondência, conforme o quadro a seguir:
Cadoc
Modelo
30007
Modelo
30006

Situação
Observação
Solicitação de troca de
- Iniciativa do participante não liquidante.
liquidante-padrão de participante. - Decisão comunicada com antecedência mínima de um
dia útil.
Informação ao Bacen de que o
- Iniciativa do banco liquidante.
banco liquidante não mais será o - Decisão comunicada com antecedência mínima de
liquidante-padrão da instituição quinze dias ao administrador do Selic, acompanhada da
não liquidante.
carta em que o banco liquidante informou tal decisão ao
respectivo participante não liquidante.

6. Limite operacional concedido por participante liquidante
O participante liquidante titular de conta Reservas Bancárias pode estabelecer limite
operacional para a liquidação financeira das operações de participante não liquidante.
Esse assunto é tratado separadamente no Capítulo VIII, Seção 5, Tópicos Especiais, Limite
Operacional.
7. Operações com clientes
As operações dos participantes com seus respectivos clientes exigem a transmissão de duplo
comando e não sensibilizam a conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação do
participante no STR.
São enquadrados como clientes no Selic os fundos mútuos, os de investimento ou congêneres
regulamentados pela CVM, os clubes de investimento1, as entidades abertas e fechadas de
previdência complementar, as sociedades seguradoras, as resseguradoras locais, as operadoras
de planos de assistência à saúde, as sociedades de capitalização, entre outros2.
A identificação do cliente é feita pelo atributo ICliente, número sequencial de oito posições,
gerado pelo sistema no momento de sua criação. Observe que o ICliente não está vinculado ao
ISPB, CNPJ ou CPF do cliente. As contas de clientes estão descritas no Capítulo IV, item 5,
Contas de Clientes .
1

Vide informe Selic 6/2011, de 27/5/2011, que trata da criação de conta individualizada de cliente do tipo Clube
de Investimento (tipo 27).
2
A tabela com a relação completa de tipos de clientes está disponível no Sistema Cadastro, no endereço
eletrônico www.selic.rtm, no módulo “Consultar”.
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IV. Contas
1. Definição
Denomina-se conta o conjunto de registros relativos às operações de seu titular, evidenciando,
por meio de saldo, a posição de títulos.
2. Identificação
Uma conta criada no Sistema Selic tem um código numérico de oito dígitos mais um dígito
verificador. Esse número é sequencial e gerado pelo sistema, sem a regra de formação das
contas anteriores à implantação do Sistema Cadastro1.
As contas existentes no momento de implantação do Sistema Cadastro, contudo, tiveram os
seus códigos preservados. O módulo utilizado no cálculo do dígito verificador (D) nas contas
criadas antes do Sistema Cadastro é o seguinte:
Cód.Part.
N
3
N
1
N
7
N
3
S
1
S
1
C
7
C
3

Peso
N
N
N
N
S
S
C
C

Exemplo (conta 0216.00.30-D)
0x3 =
00
2x1 =
02
1x7 =
07
6x3 =
18
0x1 =
00
0x1 =
00
3x7 =
21
0x3 =
00
soma =
48
Módulo DEZ (soma) = 8

D = 10 - 8 = 2
Caso o Módulo DEZ (soma) apresente resultado igual a 0 (zero), o dígito verificador também
será 0.
3. Visibilidade das contas
O participante pode configurar, no Sistema Cadastro, a visibilidade da maioria das contas para
as quais ele transmite comandos. 2
As contas podem ter visibilidade pública ou privada, conforme o quadro abaixo:
Visibilidade da conta

Pública
Privada

Disponível em consultas
públicas no Sistema
Cadastro
Sim
Não

Disponível no modulo
privado de atualização
do Sistema Cadastro
Sim
Sim

Consta no arquivo de
contas disponibilizado
pelo Selic?
Sim
Não

1

Ver “Manual do Sistema Cadastro”, no endereço eletrônico www.selic.rtm.
São exceções a essa regra a conta do Tipo “Custódia Normal Livre Movimentação”, criada na inclusão do
participante (conta-padrão), e as contas de cliente sintéticas, que têm visibilidade pública. Já contas do tipo
“Custódia Especial Câmara Garantia”, “Custódia Especial Câmara Depósito” e “Cessão Fiduciária com
Interveniente” possuem visibilidade apenas privada.
2
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4. Tipo de contas
As contas dos participantes e clientes são classificadas de acordo com o quadro a seguir:
Quadro de contas no Sistema Cadastro
Função

Tipo de Custódia

Normal1

Custódia

Especial Órgão Regulador
Especial Câmara

Especial Selic
Especial Interveniente

Destinação
Livre movimentação
Livre movimentação -Até o vencimento
Compulsório depósito a prazo
Consórcio contemplado
Depósito exigib. adicional
Direcionamento de poupança
Livre movimentação - Disponível para
venda
Garantia
Garantia emp. moeda est (3622)
Garantia emp. moeda est (3672)
Garantia emp. moeda est (3689)
Poupança vinculada
Cessão fiduciária s/ interveniente
Ativos garantidores
Fundo mutualizado
Depósito
Garantia
Aumento/constituição capital
Enq. patrimônio Liquido
Patrimônio especial
Por conta e ordem
Cessão fiduciária com interveniente

Corretagem
Emissão
Liquidação

A função da conta pode ser:


Custódia: destinada a armazenar títulos.



Liquidação: destinada à liquidação dos resultados apurados na câmara. Não deve
apresentar saldo ao final do dia.



Corretagem: destinada à realização das operações de corretagem de um participante.
Não armazena títulos, sendo utilizada somente para identificar as operações de
corretagem.



Emissão: utilizada para a emissão de títulos.

1

As conta de custódia normal de terceiros, clientes ou não, e as de corretagem são exclusivas dos bancos, caixas
econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários.
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As contas com a função de Custódia, por sua vez, podem ter os seguintes tipos:


Custódia Normal: utilizadas para segregar os títulos do participante, de acordo com a
sua destinação:
o Livre movimentação
o Livre movimentação - Até o vencimento1
o Livre movimentação - Disponível para venda1
o Compulsório depósito a prazo
o Poupança vinculada
o Direcionamento de poupança
o Consorciado contemplado
o Garantia (antiga “Caução”)
o Depósito exigibilidade adicional
o Cessão fiduciária sem interveniente
o Garantia empréstimo moeda estrangeira (3622)
o Garantia empréstimo moeda estrangeira (3672)
o Garantia empréstimo moeda estrangeira (3689)

Como regra geral, os comandos das operações envolvendo as contas de Custódia Normal são
efetuados pelo responsável da conta. 2
Os eventos do emissor (juros, amortização e resgate) são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do participante liquidante. Se participante não liquidante,
na conta de seu liquidante-padrão.


Custódia Especial Órgão Regulador: pode exigir intervenção do Órgão Regulador
responsável pela conta quando houver movimentação de títulos. Apresenta a
destinação:
o Ativos garantidores (antiga “Reserva Técnica”)

São detentores da conta acima determinados tipos de clientes que são regulados por órgãos
específicos, como as entidades abertas e fechadas de previdência, operadoras de planos de
saúde, seguradoras etc. Em operação de desvinculação de títulos dessa conta3, quando o
atributo “Indicador de autorização para alienação de títulos”= “NÃO”, o comando do cedente
deve ser efetuado pelo órgão regulador. Já nas operações de vinculação de títulos, não é
necessário o comando do órgão regulador, independentemente do estado do atributo citado.
Os eventos do emissor (juros, amortização e resgate) são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do participante liquidante do cliente detentor da conta
Ativos Garantidores.
1

Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda.
2
Exceções a essa regra são os comandos relativos a operações para bloqueio judicial, em que o comando é
efetuado pelo administrador do Selic, e as operações de Redesconto.
3
A conta Ativos Garantidores possui um atributo para autorização de alienação de títulos que está disponível
para atualização apenas para o órgão regulador responsável pela conta.
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Custódia Especial Selic: exige intervenção do Banco Central quando houver
movimentação dos títulos destas contas. Apresenta as seguintes destinações:
o Por conta e ordem do juízo
o Aumento/constituição de capital
o Enquadramento patrimônio líquido
o Patrimônio especial1

Nas operações que envolvam a conta “Por conta e ordem do juízo”, ambos os comandos são
efetuados pelo administrador do Selic.
Com relação às vinculações e desvinculações de títulos das contas de “Aumento/constituição
de capital” e “Enquadramento patrimônio líquido”, um dos comandos é de responsabilidade
do administrador do Selic.
Por último, nas vinculações e desvinculações de títulos de contas de Patrimônio Especial, um
dos comandos é transmitido pelo Departamento de Operações Bancárias e de Sistemas de
Pagamentos (Deban).
Os eventos do emissor (juros, amortização e resgate) são creditados em uma conta do Banco
Central com saldo transitório.2 No caso da conta de Patrimônio Especial, os recursos são
creditados na Conta de Liquidação Financeira do Deban.3


Custódia Especial Interveniente: utilizada nas operações de cessão fiduciária com
interveniente. Apresenta a destinação:
o Cessão fiduciária com interveniente

Nas operações envolvendo a conta acima, um dos comandos é de responsabilidade do
participante interveniente.
Os eventos do emissor (juros, amortização e resgate) são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do interveniente, ou de seu liquidante-padrão (se
participante não liquidante). Se o participante interveniente for câmara, os eventos
mencionados são creditados na conta de liquidação da câmara no STR.


Custódia Especial Câmara: utilizadas nas operações das câmaras, com as
destinações:
o Depósito
o Garantia
o Fundo mutualizado

Os comandos relativos às contas de Custódia Especial Câmara são efetuados pela câmara.
Os eventos do emissor (juros, amortização e resgate) são creditados na Conta de Liquidação
Financeira da câmara no STR.
1
A conta de Patrimônio Especial é uma conta obrigatória para as câmaras consideradas sistemicamente
importantes.
2
Nos casos de Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento Patrimônio Líquido, ver Capítulo VII,
Seção 6, Vinculações/Desvinculações, para a substituição dos títulos até o dia anterior ao seu resgate, ou
pagamento de juros.
3
A substituição de títulos das Contas de Patrimônio Especial está descrita no Capítulo IX, Câmaras,
Seção 4, item1, Substituição de títulos registrados na conta de Patrimônio Especial.
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Quadro de correspondência entre tipos de custódia de contas
Antes do Sistema Cadastro
Código Tipo de Custódia/Vinculação
02
Depósito transitório para
constituição e aumento de
capital
05
Caução
06
Recolhimento
compulsório/encaixe obrigatório
sobre depósitos a prazo, aceites
cambiais e cédulas pignoratícias
de debêntures;
09
Depósito transitório para
enquadramento do patrimônio
líquido
10
Garantia decorrente de cessão
fiduciária sem interveniente
11
Exigibilidade adicional de
recolhimento compulsório e
encaixe obrigatório sobre
depósitos à vista, a prazo e de
poupança
12
Garantia suplementar a
empréstimo em moeda
estrangeira – Resolução 3622
13
Garantia suplementar a
empréstimo em moeda
estrangeira –Resolução 3672
14
Garantia suplementar a
empréstimo em moeda
estrangeira – Resolução 3689
23
Direcionamento de parcela dos
depósitos de poupança
vinculada em aplicações em
títulos de emissão do Tesouro
Nacional;
33
Direcionamento de recursos
captados pelas entidades
integrantes do SBPE em
aplicações em títulos públicos
federais;
6N
Garantia decorrente de Cessão
Fiduciária com interveniente,
onde N identifica o participante
interveniente;
71
Garantia Câmaras LDL -CBLC
72
Garantia Câmaras LDL –BMF
Ativos
73
Garantia Câmaras LDL –BMF
Derivativos

33

Depois do Sistema Cadastro
Código Tipo de Custódia/Destinação
015
Aumento/Constituição de Capital

009
004

Garantia
Compulsório depósito a prazo.

016

Enquadramento de Patrimônio Líquido

026

Cessão Fiduciária sem interveniente.

010

Depósito Exigibilidade Adicional

011

Garantia Emp. Moeda Est. (3622)

012

Garantia Emp. Moeda Est. (3672)

024

Garantia Emp. Moeda Est. (3689)

006

Poupança Vinculada

007

Direcionamento de Poupança

025

Cessão Fiduciária com interveniente.

019
019

Garantia Câmara
Garantia Câmara

019

Garantia Câmara
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Antes do Sistema Cadastro
Código Tipo de Custódia/Vinculação
74
Garantia Câmaras LDL – BMF
Câmbio
77
Garantia Câmaras LDL –
Tecban
79
Garantia Câmaras LDL – CIP
SILOC
82
Depósito Câmaras LDL – BMF
Ativos 88
Conta de reserva técnica
90
Patrimônio Especial Câmaras.
91
Gar. Fundo Mutualizado
Câmara LDL.
92
Liquidação Câmaras LDL –
Liquidação Selic.
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Depois do Sistema Cadastro
Código Tipo de Custódia/Destinação
019
Garantia Câmara
019

Garantia Câmara

019

Garantia Câmara

018

Depósito Câmara

013
017
020

Ativos Garantidores
Patrimônio Especial
Fundo Mutualizado

021

Liquidação

5. Contas de clientes
As contas de custódia normal de clientes são exclusivas dos bancos, caixas econômicas,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e
valores mobiliários.
As contas de clientes1 podem ser:


Individualizadas: são contas que custodiam títulos de um único cliente previamente
cadastrado no Selic, identificado por um ICliente. As contas devem ser
individualizadas quando o proprietário dos títulos estiver obrigado, por norma de seu
órgão regulador ou por determinação do Bacen, a ter títulos custodiados no Selic. Nos
demais casos, as contas de clientes podem ser individualizadas a critério do
participante.

O Selic permite o cadastramento de contas individualizadas para diversos tipos de clientes,
como pessoa física, pessoa jurídica não financeira etc. As contas de cliente individualizadas
podem ter visibilidade pública ou apenas privada, a critério do participante.


Sintéticas: são contas onde podem ser custodiados títulos de vários clientes de um
mesmo tipo (pessoa física, por exemplo), sem a necessidade de identificá-los.

As contas de clientes sintéticas podem ser utilizadas em operações com ou sem movimentação
financeira2 e possuem visibilidade pública, com exceção das contas de depósito e garantia em
câmaras e das contas de cessão fiduciária com interveniente, que possuem visibilidade
privada.

1

A tabela com os tipos de clientes está disponível no Sistema Cadastro, no endereço eletrônico www.selic.rtm,
no módulo “Consultar”.
2

No antigo sistema, as contas de cliente 1 eram contas sintéticas utilizadas tão somente para operações sem
movimentação financeira. As contas de cliente 2, ao contrário, eram utilizadas apenas para operações
envolvendo outros participantes, com movimentação financeira. Após a implantação do Sistema Cadastro, essas
contas não são extintas, contudo o sistema deixa de estabelecer tal distinção entre elas. O participante pode optar
por manter as duas, ou excluir uma delas se preferir.
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A escrituração e os registros de contas de custódia clientes são de responsabilidade dos
mantenedores das contas.
De acordo com o Regulamento do Selic, os títulos de instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen não podem estar custodiados em contas de
custódia de clientes.
6. Departamentos
Com a implantação do Sistema Cadastro, os participantes podem ser subdivididos em
departamentos, embaixo dos quais são colocadas as contas de participante e/ou de clientes.1
A criação de departamentos no Sistema Cadastro tem como objetivo principal facilitar a
implementação de um Chinese Wall2 através da IOS para os participantes do Selic.
Todo participante possui obrigatoriamente um departamento-padrão, criado pelo sistema,
onde está localizada a sua conta-padrão. Este departamento não pode ser excluído e pode
receber tantas contas quantas o participante desejar.
A criação ou atualização dos demais departamentos é de responsabilidade do próprio
participante, exceto no caso dos participantes não liquidantes não transmissores de comandos,
quando esta atribuição é de seu liquidante padrão.
7. Abertura de conta-padrão de participante
Aqueles que ainda não possuem conta no Selic devem encaminhar uma solicitação ao
administrador do Selic3, juntamente a um cartão de autógrafos (modelo 30001 do Cadoc),
para abertura de conta de participante no Selic4, conforme o quadro abaixo:
Participante
Liquidante
Não liquidante
Câmara

Cadoc
Modelo 30002
Modelo 30003
Modelo 30010

A opção do participante não liquidante entre transmitir ou não seus próprios comandos deve
ser informada pelo modelo 30003 do Cadoc.
Todo participante que opte por transmitir seus próprios comandos no Selic via IOS deverá
também:
1. Enviar, juntamente com a solicitação de abertura de conta padrão, o “Formulário de
Cadastramento de Administrador da Instituição”, modelo 30005 do Cadoc, caso ainda
não possua administrador cadastrado no Logon;
2. Retirar a senha do administrador, após contato com o Demab/Dicel/Surem; e
3. Efetuar o primeiro acesso ao Sistema Logon com a nova senha gerada.
1

A criação de departamentos e a manutenção de controle de acesso, utilizadas para definir os departamentos aos
quais um usuário tem acesso, estão descritas no Manual do Cadastro, divulgado no endereço eletrônico
http://www.selic.rtm.
2
Conjunto de procedimentos adotados por uma instituição financeira, ou conglomerado financeiro, com o
objetivo de impedir o fluxo de informações privilegiadas e sigilosas para outros setores dessa instituição ou
empresa do mesmo grupo, de forma a evitar situações de conflitos de interesses.
3
Os modelos do Cadoc estão no portal do Selic na RTM, na aba de Documentação.
4
A abertura de conta de participante liquidante em ambiente de produção deve ser previamente autorizada pelo
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos – Deban.
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Caso os três requisitos acima não sejam cumpridos, o administrador do Selic efetuará o
imediato bloqueio do participante, após a abertura de conta-padrão solicitada. Após o
cumprimento dos três requisitos acima, a conta poderá ser desbloqueada (Informe Selic nº
7/2011).
No caso de participante liquidante é necessária a habilitação inicial no Ambiente de
Homologação1, onde deverão ser realizados os testes que permitirão o posterior acesso ao
Ambiente de Produção.
Com relação ao cartão de autógrafos, vale ressaltar as seguintes observações:
1. Deve constar o nome do titular da conta de custódia de livre movimentação na razão
social;
2. Devem ser reconhecidas em cartório as assinaturas das pessoas que constem nos itens
12 e 16 do cartão de autógrafos.
Os participantes criados pelo administrador do Selic têm uma conta gerada automaticamente
pelo sistema, denominada conta-padrão, associada obrigatoriamente ao departamento-padrão
do participante.
As contas-padrão têm características bem definidas e inalteráveis, a saber:
- são utilizadas na liquidação de leilões;
- são obrigatoriamente contas de custódia normal e livre movimentação;
- apresentam visibilidade sempre pública.
Em relação ao primeiro acesso do participante transmissor de comandos ao Selic, por rede que
não a RSFN, ver Capítulo II, Sistema Logon.
8. Abertura das demais contas (de participantes e de clientes)
Com a implantação do Sistema Cadastro, a abertura e manutenção das demais contas do
participante2 e das contas de clientes são de responsabilidade do próprio participante, exceto
no caso dos participantes não liquidantes não transmissores de comandos, quando esta
atribuição é de seu liquidante padrão.
A abertura de contas de depósito e garantia em câmara de participantes e seus clientes é
efetuada pelas câmaras. As contas de câmara estão descritas no Capítulo IX, Câmaras.
As contas de custódia especial para instituições sem conta individualizada no Selic devem ser
requisitadas por meio do modelo 30012 do Cadoc.
As contas de clientes do tipo Consórcio ao serem criadas ficam bloqueadas até que o
participante entre em contato com o Demab/Dicel/Surem, que irá desbloqueá-las após a
criação de um Codeafi3 próprio para esse cliente (Informe Selic n° 8/2011).
9. Exclusão da conta-padrão do participante
O encerramento da conta-padrão do participante pode ocorrer:
aa pedido de seu titular, modelo 30009 do Cadoc, sanadas eventuais pendências
apontadas pelo administrador do Selic;

1

Para maiores detalhes sobre o Ambiente de Homologação ver Capítulo I, Acesso.
Algumas contas de custódia especial têm a sua abertura efetuada pelo administrador do Selic.
3
Codeafi: número do código de identificação no sistema contábil do Banco Central.
2
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bpor decisão do Bacen, na hipótese de o titular infringir normas de mercado ou de
técnica bancária ou disposições legais e regulamentares a que esteja sujeito;
cna ocorrência de liquidação ordinária, liquidação extrajudicial, insolvência civil,
falência ou, sempre que for o caso, mudança do objeto social do titular da conta;
dpor decisão do administrador do Selic, quando o titular infringir o Regulamento do
Selic; ou
e-

a critério do administrador do Selic, quando inativa por mais de trinta dias.

Com relação às pendências citadas acima, vale ressaltar que na conta-padrão do participante a
ser excluída não pode haver posição de custódia, nem registro de compromisso de
recompra/revenda em aberto ou operação a termo.
Além disso, o administrador do Selic só poderá excluir a conta-padrão do participante, caso
todas as suas demais contas já tenham sido excluídas, assim como as de seus clientes, o que
deverá ser feito pelo próprio participante. Observe-se que as contas de depósito e garantia do
participante ou seus clientes em câmara são excluídas pelas câmaras responsáveis.
A exclusão do participante é efetuada pelo administrador do Selic, após a exclusão de sua
conta-padrão.
10. Exclusão das demais contas (de participante e de clientes)
O Sistema Cadastro permite que o próprio participante exclua as suas contas, as contas de
seus clientes e dos participantes para os quais transmite comandos, com exceção da contapadrão.
As contas de depósito e garantia do participante ou seus clientes em câmara são excluídas
pelas câmaras responsáveis. Da mesma forma, as contas de Cessão fiduciária com
interveniente são excluídas pelo interveniente.
Observe que nas contas a serem excluídas não pode haver posição de custódia, nem registro
de compromisso de recompra/revenda em aberto ou operação a termo. Além disso, somente
um dia após a posição de custódia ter sido zerada é possível efetuar a exclusão da conta.
11. Bloqueio de contas
Qualquer conta do Selic, a critério de seu Administrador, pode ser bloqueada durante o
período diário de transmissão de dados ou por tempo indeterminado.
As contas bloqueadas não aceitam qualquer comando, exceto os transmitidos pelo
administrador do Selic.
12. Alteração cadastral de participante
O participante deve comunicar qualquer mudança de razão social, endereço ou objeto social
ao administrador do Selic por carta modelo 30004 do Cadoc.
Também é informada, por meio do modelo de carta acima, a mudança de perfil do
participante em relação à:
o

Liquidação financeira de suas operações. Exemplo: transformação de participante não
liquidante em participante liquidante com Conta de Liquidação.

o

Transmissão de comandos. O participante não liquidante deve informar a mudança de
opção entre transmitir ou não seus próprios comandos no Selic.

Todo participante que opte por transmitir seus próprios comandos na IOS deverá também:
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1. Enviar, juntamente com a solicitação de alteração cadastral, o “Formulário de
Cadastramento de Administrador da Instituição”, modelo 30005 do Cadoc, caso ainda
não possua administrador cadastrado no Logon;
2. Retirar a senha do administrador, após contato com o Demab/Dicel/Surem; e
3. Efetuar o primeiro acesso ao Sistema Logon com a nova senha gerada.
O administrador do Selic irá proceder à alteração cadastral solicitada somente após o
cumprimento dos três requisitos acima (Informe Selic nº 7/2011).
Pode ser necessária ainda a substituição dos cartões de autógrafos (modelo 30001 do Cadoc),
conforme a alteração cadastral solicitada.
Os fundos de investimento e demais clientes devem ter os seus dados alterados pelo
participante transmissor de comandos responsável por esses clientes.
13. Considerações sobre conta de liquidação de participante no Selic
A abertura de Conta de Liquidação no Selic deverá ser solicitada por meio do modelo 30002
do Cadoc (Abertura de Conta Padrão –Participante Liquidante), ou por meio do modelo
30004 do Cadoc (Alteração Cadastral), em caso de transformação de participante não
liquidante em participante liquidante com Conta de Liquidação1.
Todo participante que opte por transmitir seus próprios comandos no Selic via IOS deverá
também:
1. Enviar, com a solicitação de abertura de conta padrão/ alteração cadastral, o
“Formulário de Cadastramento de Administrador da Instituição”, modelo 30005 do
Cadoc, caso ainda não possua administrador cadastrado no Logon;
2. Retirar a senha do administrador, após contato com o Demab/Dicel/Surem; e
3. Efetuar o primeiro acesso ao Sistema Logon com a nova senha gerada.
Caso os três requisitos acima não sejam cumpridos, o administrador do Selic:
- Efetuará o imediato bloqueio do participante, caso se trate de solicitação de abertura de
conta padrão, ou
- Não procederá à alteração cadastral solicitada, caso se trate de uma transformação de
participante não liquidante em participante liquidante com Conta de Liquidação.
O participante no Selic com Conta de Liquidação:
- deverá liquidar obrigatoriamente as suas operações em sua Conta de Liquidação;
- não poderá conceder limite financeiro para outro participante do Selic; e
- se sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou sociedade distribuidora de
títulos e valores mobiliários, poderá ter clientes, dos quais será o liquidante padrão. 2

1

A abertura de conta de participante liquidante em ambiente de produção deve ser previamente autorizada pelo
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos – Deban.
2
De acordo com o Regulamento do Selic, as contas de custódia normal de terceiros, clientes ou não, são
exclusivas dos bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
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14. Troca de liquidante padrão de participante não liquidante
Também o participante não liquidante que deseja modificar o seu liquidante-padrão deve
requisitar ao administrador do Selic que o faça, conforme o quadro abaixo:
Cadoc

Situação

Modelo
30007

Solicitação de troca de liquidantepadrão.

Modelo
30006

Informação ao Bacen de que o
banco liquidante não mais será o
liquidante-padrão do participante
não liquidante

Observação
- Iniciativa do participante não liquidante
- Decisão comunicada com antecedência mínima de
um dia útil.
- Iniciativa do banco liquidante.
- Decisão comunicada com antecedência mínima de
dez dias úteis, acompanhada da carta em que o
banco liquidante informou tal decisão ao
participante não liquidante.

Observe que, quando efetivada a troca de liquidante-padrão, caso este também figure como
transmissor de comandos, o novo liquidante-padrão passa a ser também o transmissor de
comandos do participante não liquidante.
15. Transferência de contas de clientes entre participantes
Um cliente no Sistema Cadastro liquida suas operações obrigatoriamente por meio do
liquidante-padrão do participante sob o qual está cadastrado. 1 No entanto, esse mesmo cliente
(CPF/CNPJ) poderá ter contas em mais de um participante.
As contas de um determinado cliente podem ser transferidas de um participante para outro,
por meio de um agendamento efetuado pelos próprios participantes no Sistema Cadastro.
As contas transferidas mantêm a mesma codificação e posição de custódia, além dos
compromissos anteriormente assumidos.2 Somente as contas de clientes individualizadas
podem ser transferidas entre os participantes.
O procedimento completo para a transferência de contas de clientes está descrito no Manual
do Cadastro, disponível no endereço eletrônico www.selic.rtm.
16. Consulta e extratos de contas
O participante do Selic tem acesso, para fins de consulta e de extrato, às contas de que seja
titular e às de seus clientes. Se liquidante-padrão, também às contas de participante não
liquidante para os quais transmita comandos.
O participante tem acesso ainda aos extratos dos clientes para os quais atua como gestor,
administrador ou consulente.
Com a implantação do Sistema Cadastro, há também a possibilidade de ser definido um
“Consulente” para o cliente, no momento de sua criação. O “Consulente” é outro participante,
que não o liquidante padrão do cliente, que estará apto a realizar consultas a extratos e a
operações na IOS.

1

Os clientes não podem utilizar o recurso multiliquidante, ou seja, os campos Liq. Cedente/Liq. Cessionário das
operações no Selic não podem ser preenchidos quando se tratar de liquidação financeira de conta cliente.
2
Opcionalmente, podem ser realizadas operações de transferências sem financeiro de títulos (1063) entre as
contas de clientes de mesma titularidade (CNPJ/CPF) que estejam sob participantes diversos. Nesse caso, porém,
as contas do cliente criadas sob o novo participante possuem codificação diversa e os compromissos
anteriormente assumidos permanecem vinculados à antiga conta.
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O extrato de contas é abordado com maiores detalhes no Capítulo VIII, Seção 6, Tópicos
Especiais, Extratos.
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V. Títulos
1. Nova codificação
Com a implantação do Sistema Cadastro, o código identificador dos títulos passa a ser
sequencial e gerado pelo sistema, sem uma regra de formação definida.
Os títulos já existentes, contudo, mantêm os seus códigos, inclusive quando houver a criação
de um vencimento para um título que possua as mesmas características, ou atributos
identificadores (vide quadro abaixo).
Atributos identificadores dos títulos
Sigla do título (exemplo: LTN, LFT, NTN- B etc.)
Indicador de possibilidade de negociação
Títulos prefixados
Valor de resgate
Data base
Títulos pós-fixados Valor nominal na data base
Índice de atualização do valor nominal
Taxa de Juros (a.a.)
Regime de Capitalização (simples ou composto)
Cupom de Juros
Periodicidade do pagamento
Indicador de possibilidade de desmembramento
Amortização
Percentual
Periodicidade de amortização

Dessa forma, a criação de um código sequencial acontece apenas quando há a inclusão de um
título com atributos identificadores diversos dos títulos já existentes.
Observe que a negociação de títulos no Selic é feita com a utilização do código do título e a
sua data de vencimento. Toda combinação título-vencimento tem ainda um código ISIN
gerado pela Bovespa.
Exemplo 1
Uma LFT, já existente no momento de implantação do Sistema Cadastro, com vencimento em
01/11/2011 e data base em 01/07/2000, mantém o seu código inalterado (210100).
Exemplo 2
Uma LFT, criada após a implantação do Sistema Cadastro, com vencimento em 03/09/2012,
mas com a mesma data base em 01/07/2000, terá o mesmo código das demais LFT já
existentes (210100).
Exemplo 3
Uma LFT, criada após a implantação do Sistema Cadastro, com vencimento em 01/11/2011,
mas com data base diversa das demais existentes em 01/07/2010, terá um novo código,
sequencial e sem regra de formação (000001).
Exemplo
1
2

Título
LFT
LFT

Data-base
01/07/2000
01/07/2000

Vencimento
01/11/2011
03/09/2012

Sistema Cadastro
210100
210100

3

LFT

01/07/2010

01/11/2011

000001
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2. Regra de formação dos títulos anterior ao Sistema Cadastro
Os títulos existentes que mantêm os seus códigos após a implantação do Sistema Cadastro,
por não terem sofrido alteração em seus atributos identificadores, possuem o antigo formato:
NNXXYY
Sendo que:
NN  identificador do tipo/série do título.
XX  ver quadro a seguir:
XX =
00
01 a 90

Significado
Para títulos com rentabilidade prefixada e sem cupom de juros.
Demais títulos: número sequencial a ser utilizado quando necessário
para diferenciar títulos de mesmo tipo/série e mesmo vencimento.

Exemplo
100000
210100

YY  ver quadro a seguir1:
YY =
00
99
98
97

Significado
O título não apresenta possibilidade de desmembramento.
O título apresenta possibilidade de desmembramento e ainda não foi
desmembrado (título com cupons).
Principal do título desmembrado.
Cupom de juros do título desmembrado.

Exemplo
780100
780199
780198
780197

Vale ressaltar que essa regra de formação vale apenas para os títulos já existentes no momento
da implantação do Sistema Cadastro, enquanto seus atributos identificadores forem mantidos
inalterados. Se, contudo, houver alguma modificação em seus atributos identificadores, o
novo título criado terá um código identificador sequencial sem regra de formação.
3. Consulta à tabela de títulos existentes
A consulta aos títulos existentes pode ser efetuada no Sistema Cadastro, no endereço
eletrônico www.selic.rtm: Essa consulta está descrita passo a passo no Manual do Cadastro,
disponível no mesmo endereço.

1 - Para maiores detalhes sobre desmembramento e remembramento de cupons de juros ver Capítulo VII, Seção
12, Desmembramento e Remembramento de Cupons de Juros.

42

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VI.Operações
Registro
IOS/Mensagem

VI. Operações
Seção 1. Registro na IOS e por mensagem
1. Transmissão dos comandos
O horário de funcionamento do Selic é das 6h30 às 18h30, segundo normativo expedido pelo
Demab1.
A transmissão dos comandos é efetuada de acordo com o quadro a seguir:
Participante
Liquidante
Não liquidante transmissor de
comandos
Liquidante-padrão
Demab
Administrador do Selic

Registro
Transmite comandos de operações, próprias ou de
clientes.
Transmite comandos de operações, próprias ou de
clientes.
Transmite comandos das operações, próprias ou de
clientes, de participante não liquidante que lhe tenha
dado essa incumbência.
das operações do BC e do Tesouro.
de operações que por suas peculiaridades não possam
ser lançadas pelos demais participantes.2

O registro de títulos e a posterior movimentação destes são processados pelo Selic mediante
instruções específicas comandadas pelos participantes não liquidantes transmissores de
comandos por meio da IOS, e pelos participantes liquidantes e câmaras por meio da RSFN e
por outras redes.
2. Duplo comando
O registro e a liquidação de cada operação requer a transmissão de dois comandos:
Transmissão
Comando de Débito
Comando de Crédito

Efeito
autoriza o lançamento a débito da quantidade de títulos
e/ou a crédito do valor financeiro.
autoriza o lançamento a débito do valor financeiro
e/ou a crédito da quantidade de títulos.

O duplo comando é sempre exigido, ainda que a operação seja realizada entre o participante e
uma das suas contas de clientes (sintéticas ou individualizadas).3
As chamadas operações associadas ou conjugadas, assim como operações que envolvam
intermediação podem requerer um número maior de comandos para que sejam processadas.
1

Carta-Circular 3.544 de 26/3/2012.
Ao administrador do Selic reserva-se o direito de efetuar transferências de títulos relativas a operações não
previstas dentre aquelas passíveis de registro pelos demais participantes.
3
Até a implantação do Sistema Cadastro, as chamadas contas de Cliente 1 exigiam a transmissão de um só
comando do participante.
2
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As operações associadas são abordadas no Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais.
Associações, enquanto as operações conjugadas estão descritas no Capítulo VIII, Seção 7,
Tópicos Especiais, Operações Conjugadas.
3. Lançamento de operações na IOS
Os participantes não liquidantes transmissores de comando efetuam o lançamento das
operações do Selic na IOS.
Observe-se que, com a implantação do Sistema Cadastro, o participante pode definir os
departamentos aos quais um usuário tem acesso, no que diz respeito ao lançamento e às
consultas da IOS.1 Dessa forma, o Selic irá validar, no momento do lançamento, se a conta
utilizada pertence a um dos departamentos ao qual o usuário autenticado tem acesso.
Além disso, para as contas de visualização privada, a IOS somente irá disponibilizar as
informações que identifiquem a contraparte (participante, cliente, nome da conta) da operação
após a atualização da mesma.

Somente os usuários cadastrados no módulo complementar ao Selic denominado Web - IOS
podem ter acesso à tela de lançamentos da IOS.2
Uma vez cadastrado na Web - IOS, o usuário estará necessariamente enquadrado em uma das
categorias do LOGON:
Usuário administrador/supervisor - Possui acesso a todas as funcionalidades da IOS em
nome da instituição e demais instituições sob a responsabilidade da mesma.
Usuário operador - Possui acesso restrito à IOS, tendo visibilidade sobre os lançamentos por
ele efetuados.
Para acessar a tela de lançamento da IOS, o usuário deve conectar-se pelo endereço eletrônico
www.selic.rtm. É necessário efetuar o Login, com o ISelic do participante, nome do usuário e
senha.

1

A criação de departamentos e a manutenção de controle de acesso, utilizada para definir os departamentos aos
quais um usuário tem acesso, estão descritos no Manual do Cadastro do Selic, disponível no portal do Selic
(www.selic.rtm).
2
Ver Capítulo II, Sistema LOGON, para detalhes sobre o cadastro de usuários nos módulos complementares do
Selic.
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A área de lançamento na IOS possui formatação automática da tela de acordo com a operação
desejada. À direita da tela de lançamento, o Placar IOS exibe todos os lançamentos efetuados
pelo usuário corrente e os lançamentos onde a instituição do usuário aparece como
contraparte. Esse assunto é tratado com detalhes no item 3.2 - Placar IOS, desta seção.

O usuário pode ainda consultar a lista de operações disponíveis para lançamento ao clicar no
ícone interrogação, ao lado do campo Código Operação. O sistema exibe a Lista de Operações
Disponíveis conforme o exemplo a seguir:

Para selecionar um código de operação a partir da lista, deve-se clicar na seta ao lado da
operação desejada. A tela de lançamento é montada automaticamente.
Uma vez preenchidos todos os campos apresentados, o lançamento é efetuado ao clicar a
opção "Lançar Operação" ou ao pressionar a tecla <Enter>. As regras para o lançamento de
cada tipo de operação estão dispostas no Capítulo VII deste manual.
Observe-se que o lançamento de uma operação pode ser efetuado com ou sem resposta. A
opção pode ser feita selecionando-se "Sim" ou "Não" na parte inferior da tela de lançamento.
A princípio todos os lançamentos estão configurados para apresentarem resposta (Lançar com
resposta = Sim).
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3.1. Resposta do lançamento de operações na IOS
Caso seja feita a opção "Sim", a IOS aguarda a resposta do processamento e a exibe no rodapé
da tela de lançamento. Se não houver erro de lançamento, a resposta pode conter, por
exemplo, os seguintes dados:
-a situação da operação (obrigatório);
-a hora em que o lançamento foi registrado (obrigatório);
-o Número de Controle STR (apenas para as operações enviadas ao STR);
-o Número de Operação de Retorno, no caso de operações compromissadas.
Contudo, se o usuário preferir ter agilidade no lançamento das operações, poderá optar por
não receber a resposta no momento do lançamento (Lançar com resposta = Não). Nesse caso,
não será necessário aguardar o processamento da operação no Selic para lançar outra
operação. Se não houve erro de lançamento, a IOS exibirá uma mensagem no rodapé da tela,
informando que o lançamento foi encaminhado ao Selic, e limpará a tela para um próximo
lançamento. A situação da operação deve ser consultada no Placar IOS, descrito a seguir.
3.2. Placar IOS
O Placar IOS, situado à direita da tela de lançamento, exibe todos os lançamentos efetuados
pelo usuário corrente e os lançamentos onde a instituição do usuário aparece como
contraparte. Ou seja, o usuário, independente de sua classificação como operador, supervisor
ou administrador, somente terá a visibilidade, no Placar IOS, dos lançamentos por ele
efetuados e dos lançamentos onde a instituição aparece como contraparte.
Caso o administrador/supervisor deseje efetuar uma consulta dos lançamentos efetuados por
outros usuários da instituição, deverá acessar o Módulo Consulta, descrito na Seção 2 deste
capítulo.
No Placar IOS, os lançamentos são agrupados de acordo com a sua situação, em áreas de
visualização distintas. Se um lançamento tem a sua situação alterada (por exemplo, de PEN
para LIB) no decorrer do processamento, a cada atualização do Placar o lançamento passa a
ocupar uma nova área de visualização.
As colunas do Placar IOS exibem as seguintes informações de um lançamento: Número
Operação Selic (Num. Op.), Débito/Crédito (D/C), Código Operação (Cód. Op.), Status. Os
lançamentos são exibidos por ordem decrescente de horário.
Para visualizar os dados de um determinado lançamento, o usuário deve clicar na Lupa ao
lado do número da operação. A tela exibe o lançamento com todos os seus dados, inclusive a
resposta no rodapé da tela de lançamento.
O Placar IOS está dividido em quatro grandes áreas, descritas a seguir.
Lançamentos Atualizados
Correspondem a todos os lançamentos efetuados pelo usuário corrente que foram atualizados
(status ATU) ou liberados (status LIB).
Lançamentos Pendentes
Correspondem a todos os lançamentos efetuados pelo usuário corrente, sejam eles pendentes
de confirmação (status LAN ou CON), pendentes de operação (status PEO), pendentes de
títulos (status PEN) ou aguardando STR (status STR).
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-Ao se visualizar o lançamento pendente (com o uso da Lupa), aparecerão os dados do
lançamento e a opção "Cancelar Operação". Caso o usuário faça essa opção, a tela de
lançamento é refeita no formato de uma operação 1400 - Cancelamento de comandos de
operação em aberto e exibe os dados da operação original. Para cancelar, basta digitar o
número de operação Selic e pressionar "Lançar Operação"1.
Os lançamentos que estejam aguardando resposta no STR (status STR) não podem ser
cancelados, assim como os pendentes de títulos (PEN) que possuam associação.
Lançamentos rejeitados
Correspondem a todos os lançamentos efetuados pelo usuário corrente que foram rejeitados,
sejam eles rejeitados pelo STR (status RST), rejeitados por falta de limite financeiro (status
RLF), rejeitados por erro (status ERR), por incompatibilidade no lançamento (status INC),
por cancelamento (status CAN), por expiração (status EXP) ou lançamentos estornados
(status EST). Os termos que tenham a sua liquidação automática cancelada por operação
3400/SEL3400 recebem ainda o status CLA.
O usuário pode visualizar o lançamento (clicando na Lupa) e, em caso de erro, corrigir os
dados necessários (campos incorretos marcados em vermelho) para relançar a operação.
Lançamentos a confirmar
Corresponde a todos os lançamentos efetuados por qualquer instituição onde a instituição do
usuário figurar como contraparte e sujeitos à confirmação (status LAN ou CON).
Ao se visualizar um lançamento efetuado pela contraparte (clicando na Lupa), a tela exibirá os
dados do lançamento e oferecerá os campos Preço Unitário e Quantidade em branco, para
preenchimento. Basta completar os dados do lançamento e pressionar "Lançar a Operação"
para confirmar.
Observações
O usuário deve estar atento a constante atualização do placar, que deve ser efetuada
pressionando-se a opção "Atualizar Placar". Neste momento todas as áreas do placar são
atualizadas simultaneamente.
Cada área do placar exibe os 200 lançamentos mais recentes. Lançamentos anteriores devem
ser acessados por meio de consultas (ver Seção 2, deste capítulo).
Neste caso, a tela de lançamento é refeita e os campos faltantes ou incorretos são indicados
em vermelho. As mensagens de Erro Selic sinalizam erros no processamento da negociação
no Selic.
Observe-se que somente os lançamentos invalidados por erros do tipo "Erro Selic" aparecem
no Placar IOS e são identificados como lançamentos REJEITADOS.
3.3. Erros no lançamento das operações na IOS
Erros ocorridos durante o processamento dos lançamentos são informados por meio de
mensagens na parte inferior da tela de lançamento. As mensagens podem ser qualificadas
como Erro IOS ou Erro Selic.

1 - Para mais informações ver Capítulo VII, Seção 14, Cancelamento de Registro de Operação
(1400/SEL1400).
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As mensagens de Erro IOS sinalizam as seguintes situações:
-

Não preenchimento dos campos obrigatórios ao lançamento;

-

Erro no preenchimento dos campos.

Neste caso, a tela de lançamento é refeita e os campos faltantes ou incorretos são indicados
em vermelho.
As mensagens Erro Selic sinalizam erros no processamento da negociação no Selic.
As operações rejeitadas por Erro Selic apresentam os status RLF (Rejeitada por limite
financeiro), RST (Recusada pelo STR) ou INC (Incompatibilizada devido a dados
divergentes). Exemplo:

Observe-se que somente os lançamentos invalidados por erros do tipo Erro Selic aparecem no
Placar IOS e são identificados como lançamentos REJEITADOS.
3.4. Ajuda on-line da IOS
As informações aqui presentes, além de outras relevantes ao usuário, estão contidas na Ajuda
on-line, disponível em todas as telas e campos da IOS.
Existem quatro formas de se obter ajuda ao utilizar a IOS:
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Clicando no link "Ajuda" do menu da RTM, à esquerda da tela, o usuário tem acesso ao
Índice Geral da Ajuda online;
Posicionando o cursor sobre qualquer campo de preenchimento, o usuário tem acesso à dica
de preenchimento do campo;
Clicando no nome1 de qualquer campo de preenchimento, o usuário tem acesso a um breve
resumo sobre o significado do campo e a forma de preenchimento do mesmo;
Clicando nos títulos das telas, o usuário tem acesso à explicação sobre o funcionamento da
tela.

3.5. Transferência de arquivos na IOS
O módulo “Transferência de Arquivos” da IOS encontra-se disponível para todas as
instituições e tem como objetivo permitir a transferência de operações e pré-registros de lote
para o Selic, por meio de arquivos que serão transferidos da estação do usuário para o sistema
Selic.
Estes arquivos estão definidos em um novo formato, cujo padrão está disponível para
download na tela de ajuda on-line na IOS. Deve-se acessar a “Ajuda”, na tela inicial da IOS,
e, dentre as opções apresentadas, optar por “Transferência de Arquivo”, e em seguida “Área
de Transferência”.
Observe-se que, com a implantação do Sistema Cadastro, o Selic verifica se o usuário
responsável pela transmissão do arquivo possui permissão de acesso aos departamentos das
contas que constam no arquivo a ser transferido, no momento do processamento do arquivo1.
A seguir, a tela de transferência de arquivos e suas respectivas áreas e possibilidades:

1

A criação de departamentos e a manutenção de controle de acesso, utilizada para definir os departamentos aos
quais um usuário tem acesso, estão descritos no Manual do Cadastro do Selic, disponível no portal do Selic
(www.selic.rtm).
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Tela de Transferência de Arquivos

Área de Consulta
Consulta aos arquivos transferidos
Área de Transferência
Transferência de um arquivo (Upload)
Área de Resultado de Consulta
Envio dos registros contidos nos arquivos
Cancelamento dos arquivos transferidos
Salva a cópia de um arquivo transferido (Download)
Consulta os registros contidos dos arquivos já processados pelo Selic.
As informações acima estão descritas em detalhes no Ajuda on-line da IOS.
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4. Lançamento por mensagem
O lançamento de mensagem do Grupo de Serviços SEL é destinado ao participante da RSFN,
ou seja, a participantes liquidantes e câmaras.1 A seguir, pode ser visto um exemplo de
mensagem SEL 1052:
Mensagem: Requisição de Operação Definitiva
Tag Mensagem:
SEL 1052
Código Mensagem: SEL1052
Emissor:
Participante

Destinatário:

SELIC
Tag
<SEL1052>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumProms>
<DtOp>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Nome do Campo
Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Promessa
Data Operação
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço Unitário
Preço Unitário Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

Mult.
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1052>
O usuário pode consultar o Catálogo de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro para
maior detalhamento acerca dos tipos de mensagens existentes e demais informações de que
necessite. O documento encontra-se disponível em sua versão mais atualizada no endereço
eletrônico www.bcb.gov.br.

1

A manutenção de controle de acesso, disponível no Sistema Cadastro, permite a implantação do Chinese
Wall através da IOS, no que diz respeito ao lançamento e às consultas. No entanto, no caso de Mensageria,
a responsabilidade pela implementação do Chinese Wall é do próprio participante. Isso porque continua
existindo somente um par de canais atrelado ao ISPB do participante liquidante.
Chinese Wall: conjunto de procedimentos adotados por uma instituição financeira, ou conglomerado
financeiro, com o objetivo de impedir o fluxo de informações privilegiadas e sigilosas para outros setores
dessa instituição ou empresa do mesmo grupo, de forma a evitar situações de conflitos de interesse.
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4.1. Resposta por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso, por exemplo, de uma operação definitiva, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação Definitiva
Tag Mensagem:
SEL1052R1
Código Mensagem: SEL1052R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1052R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1052R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR.



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação.

4.2. Erros no lançamento por mensagem
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. A descrição dos erros em Mensagens tipo
SEL está disponível no endereço eletrônico www.bcb.gov.br, em SPB, Transferência de
arquivos, Catálogo de Mensagens e de Arquivos da RSFN.
5. Correspondência de campos da IOS e das mensagens
Para o conhecimento do significado de cada um dos campos da tela da IOS e da mensagem,
consulte quadro a seguir:
Quadro de correspondência entre denominações de campos da IOS e das mensagens
IOS
Código
Operação

Mensagem
CodMsg

Descrição
Código de operação

CodOpSel

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

52

Identificação do
título
Conta do cedente

Observação
Guardam uma similaridade, mas
deve-se consultar a tabela de
conversão própria para melhor
entendimento.
Na SEL1611, e na SEL1031
informam o código de operação Selic
gerador da mensagem.

Conta do participante que cede seus
títulos em uma operação no Selic.
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Mensagem
CtCstdia

Liq. Cedente

IFLiqdant

Conta
Cessionária

CtCes

Liq.
Cessionário

IFLiqdant

Débito/
Crédito

TpDeb_Cred

Data Operação
Retorno

DtOpRet

Data da
DtLiquid
Liquidação (em
operação a
termo)
Data Operação DtOpOr
Original

DtRef

Número
Operação Selic

53

NumOpSEL

VI.Operações
Registro
IOS/Mensagem

Descrição
Conta de custódia a
ser consultada na
SEL1081
Número do
participante
liquidante

Observação

Data da operação
que originou a
operação que está
sendo
lançada/consultada.
Data de referência
para consulta na
SEL1081
Número de comando
da operação Selic

Formato na IOS: DDMMAAAA.
Formato por mensagem:
AAAAMMDD.

Em Mensagem: Default: Liquidantepadrão da operação.
Formato: 8 posições e o conteúdo
opcionalmente preenchido com o
ISelic.
Na IOS, são apresentadas as opções:
Padrão = liquidante-padrão da
instituição;
Outros = neste caso será solicitado o
ISelic do liquidante.
Conta do cessionário Conta do participante que recebe
títulos provenientes de uma operação
no Selic.
Número do
Em Mensagem: Default: Liquidanteparticipante
padrão da operação.
liquidante
Formato: 8 posições e o conteúdo
opcionalmente preenchido com o
ISelic.
Na IOS, são apresentadas as opções:
Padrão = liquidante-padrão da
instituição;
Outros = neste caso será solicitado o
ISelic do liquidante.
Indicador se o
O responsável pelo cedente lança
comando é de débito débito na IOS ou D por mensagem; e
ou de crédito de
O responsável pelo cessionário lança
títulos.
crédito na IOS ou C por mensagem.
Data de retorno da
Formato na IOS: DDMMAAAA.
operação
Formato por mensagem:
compromissada
AAAAMMDD.
Data prevista para
Formato na IOS: DDMMAAAA.
liquidação da
Formato por mensagem:
operação a termo
AAAAMMDD.

Formato por mensagem:
AAAAMMDD.
Número que identifica uma operação
no Selic. O usuário deve usar a faixa
numérica disponibilizada para sua
instituição, se ela for cedente. Se a
instituição for cessionária da
operação preencher o campo com o
número fornecido pela instituição
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IOS

Mensagem

Descrição

Data
Vencimento

DtVenc

Data de vencimento
do título

Quantidade

QtdTit

Quantidade de títulos

Preço Unitário

PU

Preço unitário de
negociação

Preço Unitário
Intermediação

PUIntmdc

Percentual
Valor Par

PercVlrPar

Percentual
Valor Par
Intermediação

PercVlrParIntmdc

Preço Unitário
Retorno

PURet

Preço Unitário
Intermediação
Retorno

PUIntmdcRet

Preço unitário
Intermediação da
operação de retorno

Número
Operação
Original

NumOpSELOr

Status da
Operação

SitOpSEL

Número da operação
que originou a
operação que está
sendo
lançada/consultada.
Situação da operação Todas as possibilidades estão
no Selic
descritas no item 6 - Situação da
Operação, da Seção 1, deste Capítulo.
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Observação
cedente.
Formato na IOS: DDMMAAAA.
Formato por mensagem:
AAAAMMDD.

Formato: 8 casas decimais.
Para separação de decimais:
IOS: vírgula;
Mensagem: ponto.
Preço unitário de
Preço Unitário de um título para
Intermediação
efeito do cálculo do custo de
intermediação.
Formato: 8 casas decimais.
Para separação de decimais:
IOS: vírgula;
Mensagem: ponto.
Percentual Valor Par, Utilizado em operações a termo.
para título pósFormato: 4 casas decimais.
fixado.
Para separação de decimais:
IOS: vírgula;
Mensagem: ponto.
Percentual Valor Par Número Percentual para cotação de
Intermediação, para títulos para efeito de cálculo do custo
título pós-fixado.
da intermediação.
Utilizado em operações a termo.
Formato: 4 casas decimais.
Para separação de decimais:
IOS: vírgula;
Mensagem: ponto.
Preço unitário de
Formato: 8 casas decimais.
negociação da
Para separação de decimais:
operação de retorno IOS: vírgula;
Mensagem: ponto.
Preço Unitário de um título para
efeito do cálculo do custo da
intermediação válido para operação
de retorno.
Formato: 8 casas decimais.
Para separação de decimais:
IOS: vírgula;
Mensagem: ponto.

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VI.Operações
Registro
IOS/Mensagem

IOS
Número
Operação
Associada
Preferência
STR
Número
Operação
Retorno
STR

Mensagem
ChASEL

Descrição
Observação
Número de comando
associado

NivelPref

Nível de preferência Pode assumir B, C ou D (default: D).
no STR
Número da operação É usado pelo Selic como resposta.
Selic de retorno

Valor
Financeiro

VlrFinanc

Valor
Financeiro
Retorno

VlrFinancRet

ISelic da
Câmara

-

CNPJ/CPF
Contraparte

Conta de
Intermediação
-

-
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NumOpSELRet

NumCtrlSTR

Número de controle
do STR
Valor financeiro de
uma operação.

Valor financeiro do
retorno
(recompra/revenda)
de uma operação
compromissada
ISelic da câmara de
ativos.

É usado pelo sistema STR como
resposta.
É calculado multiplicando-se o
campo Quantidade/QtdTit pelo Preço
Unitário/PU e truncando-se com 2
casas decimais.
É calculado multiplicando-se o
campo Quantidade/QtdTit pelo PU
Unitário Retorno/PURet e truncandose com 2 casas decimais.

Campo existente só na tela do IOS.
ISelic que identifica uma câmara
LDL no Selic. Esse campo só deve
ser preenchido em caso de operação
compromissada com retorno na
câmara de ativos.
CNPJ_CPF
CNPJ ou CPF da
Campo de preenchimento opcional
Ctrapart
contraparte
para validação do CNPJ da
contraparte. Se preenchido, o Selic
verifica se este é igual ao CNPJ/CPF
do participante ou do cliente titular da
conta
informada
(contraparte),
apresentando mensagem de erro
quando houver divergência.
O preenchimento deste campo por
um das partes da operação não obriga
o seu preenchimento pela contraparte.
CtIntmdc
Conta de
Conta utilizada pela instituição
intermediação
broker
para
operações
de
intermediação.
DtComncdOferPubl Data do Comunicado Campo existente só em Mensagem.
da Oferta Pública
DtHrBc
Data e hora Bacen
Campo existente só em Mensagem e
informado pelo Sistema.
Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS.
DtHrFcht
Data e hora do
Campo existente só em Mensagem e
encerramento do
informado pelo Sistema.
Selic
Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS.
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-

Mensagem
DtHrSit

Descrição
Data e hora da
situação da Resposta
(R1)

Data da
DtLiquid
Liquidação
(para criação de
Pré-Registro de
intermediação
em lote)
Data Início
DtIniLiquidCompr
Liquidação
Compromisso
DtMovto

Data em que a
liquidação das
operações oriundas
de intermediação em
lote será efetuada

-

DtOp

Data da operação

-

HrioIniRotExprc

-

HrioLim

Horário início rotina
expiração
Horário limite

-

IFLiqdant

-

IFNLiqdant

-

IndrAlt

-

IndrSldInsufc

-

IntvActePendLanc

-

IntvActePendOp

-

IntvActePendTit

-

ISPBIF

-

Data de Início da
Liquidação do
Compromisso
Data do movimento

VI.Operações
Registro
IOS/Mensagem

Observação
Campo existente só em Mensagem
(R1) e informado pelo Sistema.
Formato: AAAA-MMDDTHH:MM:SS.
Formato na IOS: DDMMAAAA.
Formato por mensagem:
AAAAMMDD.

Formato na IOS: DDMMAAAA.
Formato por mensagem:
AAAAMMDD.
Só informado por Mensagem.
Formato: AAAAMMDD.
Só informado por Mensagem.
Formato: AAAAMMDD.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Formato: 8 posições (ISelic do
participante).

ISPBIFCredtd

Código da conta
Selic da IF liquidante
que está
concedendo/retirand
o o limite
operacional
Código da conta
Selic da IF não
liquidante
Indicador de
alteração
Indicador saldo
insuficiente
Intervalo aceite
pendência
lançamento
Intervalo aceite
pendência operação
Intervalo aceite
pendência título
Número do ISPB da
instituição financeira
ISPB IF Creditada

-

ISPBIFDebtd

ISPB IF Debitada

Campo existente só em Mensagem.

Promissário
Indireto

Nom_RzSoc

Nome ou razão
Texto livre, opcional.
social do promissário
indireto.
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Campo existente só em Mensagem.
Formato: 8 posições (ISelic do
participante).
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
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IOS
-

-

-

Número PréRegistro

-

Mensagem
Descrição
NumComncdOferPu Número do
b
Comunicado da
Oferta Pública
NumCtrlIF
Número de controle
da instituição
financeira
NumCtrlIFOr
Número de controle
da instituição
financeira Original
NumCtrlRDC
Número de controle
do RDC
NumPreReg
Número do Préregistro de
intermediação em
lote
NumOrdemNegc
Número da ordem no
módulo Negociação.
NumProms
Número da promessa

Observação
Campo existente só em Mensagem.

PercCotTitSEL

Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.
Número que identifica um préregistro de uma intermediação de
lote.
-

-

QtdTitActo

-

QtdTitConsdrd

-

QtdTitProp

-

ResultFinancLiqd

-

SistEvtContb

-

SitLancSTR

-

SldVlrLimFinanc

-

TitlarContb1

Percentual Cotação
Título Selic
Quantidade de
Títulos Aceita
Quantidade de
Títulos Considerada
Quantidade de
Títulos Proposta
Resultado financeiro
líquido
Sistema evento
contábil
Situação lançamento
STR
Saldo valor limite
financeiro
Titular contábil 1

-

TitlarContb2

Titular contábil 2

Campo existente só em Mensagem.

-

TpCompr

Campo existente só em Mensagem.

-

TpInfEvtSEL

Tipo do Lote

TpIntmdcLote

Tipo de
compromisso
Tipo informe evento
Selic
Tipo de
intermediação em
lote

-

TpLei
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Tipo de liquidação
de leilão

Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.
Tipo que configura uma
intermediação em lote de acordo com
o número de participantes
cedentes/cessionários envolvidos em
cada lado da negociação.
Campo existente só em Mensagem.
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-

Mensagem
TpLim

-

TpLiquid

Tipo de
Liquidação

TpLiquidIntmdc

-

TpLiquidComprd

Tipo de liquidação
compromissada

-

TpMovtcFinanc

-

TpPgto

-

TpRepFinanc

-

TpRetCompr

-

TpTransf

-

TpTransfLDL

Tipo de
movimentação
financeira
Tipo de liquidação
de redesconto
Tipo de repasse
financeiro
Tipo de retorno do
compromisso
Tipo de transferência
sem movimentação
financeira
Tipo de transferência
em conta de câmara
LDL
Tipo de
Unilateralidade

Tipo
TpUnilatrdd
Unilateralidade
-

VlrLimFinancDft

-

VlrPosPropria

-

VlrPosTCCli

-

VlrPosTCNLiqdant

-

VlrRCOTit
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Descrição
Tipo de limite
financeiro
Tipo de liquidação
de operação a termo
Tipo de liquidação
de intermediação em
lote

Valor limite
financeiro default
Valor posição
própria
Valor posição
terceiros clientes
Valor posição
terceiros não
liquidantes
Valor compulsório
título

VI.Operações
Registro
IOS/Mensagem

Observação
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Corresponde ao tipo de liquidação
estipulado para as operações
relacionadas em um pré-registro de
intermediação em lote.
Corresponde ao tipo de liquidação
para as operações a termo
compromissadas.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.

Só informado por Mensagem enviada
pelo sistema RDC.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.

Campo que define o tipo
Unilateralidade em operações
compromissadas.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.
Campo existente só em Mensagem.

Campo existente só em Mensagem.
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6. Situação (ou status) da operação
Na medida em que são transmitidos os comandos das operações por parte dos participantes, é
possível saber qual a situação (status) da operação naquele momento, ao ser efetuada uma
consulta à operação:
Quadro de descrição de situação( ou status) das operações
Status
LAN
CON
ATU

Descrição
LANÇADA - Apenas o cedente efetuou o lançamento.
CONFIRMADA - Apenas o cessionário efetuou o lançamento.
ATUALIZADA - Cedente e cessionário efetuaram lançamento. Cedente tinha saldo em títulos
e cessionário tinha reserva. Em caso de operações associadas, conjugadas ou com
intermediação, todos os comandos necessários para completar a cadeia já foram efetuados.
PENDENTE DE OPERAÇÃO - Cedente e cessionário efetuaram lançamento, porém há pelo
menos um lançamento pendente nas operações associadas.
PENDENTE DE TÍTULO - Operação pendente de títulos devido à inexistência de saldo
suficiente na posição do cedente.
LIBERADA - Operação que estava com o status PEN foi liberada pelo sistema, uma vez que
o cedente passou a ter o saldo necessário em títulos.
ERRO - Inconsistência dos dados informados.
INCOMPATIBILIZADA - Cedente e cessionário efetuaram lançamento com o mesmo
número de operação mas com dados divergentes em um ou mais campos.
Operação rejeitada por insuficiência de títulos.
Recusada por falta de limite financeiro.
Recusada pelo STR.
Aguardando resposta do STR.
Operação expirada por tempo.
Operação cancelada.
Cancelamento de liquidação automática do termo. Uma vez atualizada a operação 3400
(SEL3400), os termos que tenham a sua liquidação automática cancelada pelo sistema
recebem o status CLA.
Operação estornada.Apenas a operação SEL1032 (pré-registro de operação compromissada
com retorno na câmara) pode ser objeto de estorno no Selic.

PEO
PEN
LIB
ERR
INC
RIT1
RLF
RST
STR
EXP
CAN
CLA

EST

Observações
1. De acordo com normativo expedido pelo Demab2, transmitido um comando, todos
os demais requeridos para o registro e a liquidação da operação ou das operações
associadas ou conjugadas devem ser transmitidos no prazo de 60 minutos. Após
esse prazo, os comandos são cancelados e a operação expira por tempo (situação
de operação EXP). 3
2. Os duplos comandos das operações pendentes de liquidação por insuficiência de
títulos (situação de operação PEN) são cancelados após decurso de prazo de
pendência de 60 minutos ou no horário-limite de 18h30, o que ocorrer primeiro.

1

O status (RIT) será usado em operação vinculada à promessa de compra ou de venda cujo total de títulos
ultrapasse o saldo remanescente da promessa.
2
Carta-Circular 3.544 de 26/3/2012.
3
O disposto no item 1 não se aplica aos comandos transmitidos pelo Demab, enquanto participante ou como
administrador do Selic. Ver outras exceções ainda no Capítulo VII, Seção 4, Operações Compromissadas.
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3. O decurso do prazo de 60 minutos, referido nos itens acima, é verificado a cada

cinco minutos, a partir das 9h30, para fins de cancelamento dos respectivos
comandos.

60

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VI.Operações
Consultas
IOS/Mensagem

Seção 2. Consultas na IOS e por mensagem
1. Consulta na IOS
O módulo Consulta disponível na parte esquerda da tela inicial da IOS permite a definição de
filtros sobre os dados consultados. A visibilidade da consulta na IOS é adequada à categoria
do usuário (operador ou administrador/supervisor).
Observe-se que, com a implantação do Sistema Cadastro, o participante pode definir os
departamentos aos quais um usuário tem acesso, no que diz respeito a consultas e a
lançamentos da IOS
Dessa forma, o Selic irá validar, no momento de uma consulta se a conta utilizada pertence a
um dos departamentos ao qual o usuário autenticado tem acesso.
Além disso, nas consultas a operações, no caso de contas com visualização privada, as
informações que identifiquem a contraparte da operação (participante, cliente, nome da conta)
somente estão disponíveis após a atualização da operação.
São possíveis as seguintes consultas na IOS:


Operações Lançadas;



Operações por Instituição;



Operações com Erro;



Histórico de Operação;



Propostas de Leilão;



Posição de Custódia;



Movimento Financeiro STR;



Termos não liquidados.

1.1. Consulta operações lançadas

Características
Permite a consulta das operações lançadas pelos usuários de uma instituição.
Visibilidade das operações:
-Usuário operador: visualiza somente os lançamentos por ele efetuados;
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-Usuário administrador/supervisor: visualiza todos os lançamentos efetuados por sua
instituição.
Permite a utilização dos seguintes filtros:
-Status;
-Código de Operação;
-Faixa de Horário;
-Conta cedente;
-Conta cessionária.
O usuário pode ainda selecionar um dos “Filtros pré-definidos” apresentados para Status:
-Operações Atualizadas (recupera os lançamentos com status ATU e LIB);
-Operações Pendentes (recupera os lançamentos com status LAN, CON, PEN, PEO);
-Operações Rejeitadas (recupera os lançamentos com status INC, RLF, RST);
-Operações Canceladas (recupera os lançamentos com status CAN, EXP e EST);
-Todos (recupera todos os lançamentos, independente de status).
Uma vez selecionados os filtros desejados e pressionada a opção “CONSULTAR”, obtém-se
o resultado da consulta.
Resultado da consulta operações lançadas

(Histórico de Operação) - Permite visualização de todos os lançamentos de uma
operação.
- Permite visualização detalhada da operação.
1.2. Consulta operações por instituição

Características
Permite consultar todas as operações de uma determinada instituição sobre a qual a instituição
do usuário tenha visibilidade;
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Visibilidade das operações:
-Usuário operador: consulta não disponível;
-Usuário administrador/supervisor: visualiza todos os lançamentos da instituição
consultada.
Permite a utilização dos seguintes filtros:
-Status;
-Código de Operação;
-Faixa de Horário;
-Conta cedente;
-Conta cessionária.
O usuário pode ainda selecionar um dos “Filtros pré-definidos” apresentados para Status:
-Operações Atualizadas (recupera os lançamentos com status ATU e LIB);
-Operações Pendentes (recupera os lançamentos com status LAN, CON, PEN, PEO);
-Operações Rejeitadas (recupera os lançamentos com status INC, RLF, RST);
-Operações Canceladas (recupera os lançamentos com status CAN, EXP e EST);
-Todos (recupera todos os lançamentos, independente de status).
Uma vez selecionados os filtros desejados e pressionada a opção “CONSULTAR”, obtém-se
o resultado da consulta.
Resultado da consulta operações por instituição

(Histórico de Operação) - Permite visualização de todos os lançamentos de uma
operação.
- Permite visualização detalhada da operação.
1.3. Consulta operações com erro
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Características
Permite a consulta de todos os lançamentos de operações efetuados com erro pelos usuários
de uma instituição.
Permite a utilização dos seguintes filtros:
-ISelic do participante;
-Código de Operação;
-Faixa de Horário;
-Conta cedente;
-Conta cessionária.
Visibilidade das operações:
-Usuário operador: visualiza somente os lançamentos por ele efetuados;
-Usuário administrador/supervisor: visualiza todos os lançamentos efetuados por sua
instituição.
Resultado da consulta operações com erro

- Permite a visualização detalhada da operação.
Informa se a operação já foi corrigida: (S) ou não (N).
1.4. Consulta histórico de operação

Características
Permite a consulta de todos os lançamentos de operações efetuadas.
Visibilidade das operações:
Usuário operador/administrador/supervisor: visualiza todos os lançamentos efetuados por sua
instituição.
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Resultado da consulta histórico da operação

- Permite visualização detalhada da operação.
1.5. Consulta propostas de leilão

Características:
Permite a consulta das propostas de leilão sobre as quais a instituição do usuário tenha
visibilidade;
Permite a utilização do seguinte filtro:
Tipo de Leilão.
Visibilidade das operações:
-Usuário operador/administrador/supervisor: visualiza todas as propostas não
liquidadas.
Resultado da consulta propostas de leilão
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1.6. Consulta posição de custódia

Características
Permite a consulta da posição de custódia dos títulos de uma determinada conta sobre a qual a
instituição do usuário tenha visibilidade.
Permite a utilização dos seguintes filtros:
-Conta;
-Título;
-Título e Data de Vencimento.
Visibilidade das operações:
-Usuário operador/administrador/supervisor: visualiza todas as posições de custódia da
conta informada.
Resultado da consulta posição de custódia

1.7. Consulta movimento financeiro STR

Características
Permite a consulta do Resultado Financeiro Líquido envolvendo uma instituição em uma
determinada data. No início de cada dia de movimentação do Selic, o Resultado Financeiro
Líquido de cada instituição é igual a zero. Ao longo do dia, todas as operações que originaram
alguma movimentação entre contas Reservas Bancárias do STR são contabilizadas. Os
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valores dessas operações, que correspondem a eventos de débito (D) ou crédito (C) financeiro,
são então somados ou subtraídos, resultando no Resultado Financeiro Líquido da Instituição.
Permite a utilização dos seguintes filtros:
-ISelic do participante;
-Data de Referência, que é preenchida automaticamente com as cinco datas mais
recentes, permitindo também uma consulta retroativa.
Visibilidade das operações:
-Somente usuário Administrador/Supervisor visualiza o Movimento Financeiro.
Resultado da consulta movimento financeiro STR

Para instituição liquidante a tela exibe:
-Subtotal Financeiro Próprio: corresponde ao financeiro próprio da instituição
financeira;
-Subtotal Financeiro Não liquidantes
Resultado Financeiro Líquido da Instituição.
Para instituição não liquidante a tela exibe:
-A movimentação financeira das operações envolvendo a instituição, na data estipulada,
discriminada pelas instituições Liquidantes utilizadas.
1.8. Consulta termos não liquidados
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Características
Permite a consulta dos termos não liquidados até o momento, que envolvam contas de
responsabilidade da instituição. A consulta exibe também os termos de liquidação incerta
cancelados quando o leilão não atinge a quantidade mínima estipulada para a venda.
Essa consulta é acionada diretamente no menu de consultas e não requer nenhum parâmetro.
Resultado da consulta termos não liquidados
Para cada termo não liquidado ou cancelado a tela exibe:
-código de operação;
-a conta cedente;
-a conta cessionária;
-o título;
-a data do vencimento;
-a quantidade;
-o preço unitário;
-o status da liquidação.
2. Consulta por mensagem
As seguintes mensagens de consultas são disponíveis aos usuários da RSFN:
SEL1080 - consulta por número de operação;
SEL1081 - consulta a posição de custódia por título/vencimento/data.
SEL1082 – consulta pré-registro de intermediação em lote.
As mensagens acima estão descritas no Capítulo VII, Códigos de Operações, 15. Consulta por
Mensagem.
3. Preenchimento de DOC - 8
É obrigatório o preenchimento do formulário "Ordem para Registro e Liquidação de
Operação", modelo 30008 do Cadoc, nos casos em que o Departamento de Operações de
Mercado Aberto lança uma das pontas da operação:
- Nas operações de vinculação e desvinculação de títulos, quando a custódia estiver
vinculada à constituição ou aumento de capital, ou ao enquadramento de Patrimônio
Liquido;
- Nas operações de vinculação e desvinculação de títulos de instituições sem conta
individualizada no Selic.;
- Nas operações de desmembramento e remembramento de cupons;
- Nas operações de transferência de títulos (1062) por parte do Tesouro Nacional em
colocações diretas, em favor do interessado.
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Seção 3. Formato e descrição dos códigos

1. Formato
As operações do Sistema são instruídas por comandos de débito e de crédito e identificadas
por um número-código representado por quatro dígitos, que tem o seguinte formato:
ITBB

Na composição do código de operação:
ITBB
I - pode assumir os valores 1, 3 ou 4;
T - podendo ser:

0 = operação do dia
1 = estorno de operação do dia
3 = registro em data posterior
4 = ordem única
5 = documentação
BB - tipo da operação.

Observação
Só é permitido o estorno no Selic em caso de requisição de pré-registro de operação
compromissada realizada no Selic com retorno na câmara (SEL1032).
2. Descrição dos códigos de operações
O quadro a seguir apresenta a descrição dos códigos de operações em tela da IOS com a
devida correspondência por mensagem:
Quadro de correspondência entre códigos de operação em tela da IOS e códigos de
mensagem
Operação
Código Descrição
1001
Solicitação de custódia
1002

1003
1005

1006

1010

69

Liquidação de Leilão de
Títulos (colocação
primária)
Desvinculação de Títulos

Mensagem
Código
Descrição
----------- ---------------------------------------SEL1007 IF requisita Liquidação
de Leilão
SEL1003

Liquidação de Leilão de
SEL1007
Títulos - Venda (colocação
secundária)
Liquidação de Leilão de
SEL1007
Títulos – Compra
(colocação secundária)
Pagamento de
----------Amortização

Observação
Evento exclusivo
do Bacen
Tag TpLei = 01

IF requisita
Desvinculação de títulos
IF requisita Liquidação Tag TpLei = 02
de Leilão
IF requisita Liquidação
de Leilão

Tag TpLei = 03

------------------------------ Evento exclusivo
----------do Bacen
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Operação
Código Descrição
1011
Baixa de custódia
1012

Resgate no vencimento

1013

Vinculação de títulos

------

Opção “Intermediação em
Lote” na IOS.

1021

Cessão Fiduciária

------

Opção “Promessa de
Compra/Venda” na IOS

1023

Transferência de títulos
(Câmaras)

1024

Concessão de Redesconto

1025

Pagamento antecipado ou
parcial do Redesconto

1026

Liquidação de Redesconto

1027

Requisição da posição de
custódia de uma IF
Consolidação de
redesconto

1028

1031

Requisição de retorno de
compromissada realizada
na câmara com
recompra/revenda no Selic

1032

Requisição de pré-registro
da operação
compromissada realizada
no Selic com retorno na
câmara
---------------------------------------------

------

70

Mensagem
Código
Descrição
----------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------SEL1013 IF requisita Vinculação
de títulos
SEL1020 IF requisita Aceite de
Pré-Registro de
Intermediação em Lote
SEL1021 IF requisita
Transferência para
Cessão Fiduciária.
SEL1022 IF requisita registro de
promessa de compra ou
de venda
SEL1023 IF requisita
Transferência sem
movimentação
financeira para câmara
LDL
SEL1024 RDC requisita Operação
de redesconto
SEL1026 RDC requisita
Liquidação de
redesconto
SEL1026 RDC requisita
Liquidação de
redesconto
SEL1027 RDC requisita Posição
de custódia de uma IF
SEL1028 RDC requisita
Consolidação de
operações de redesconto
SEL1031 Câmara requisita
Retorno de
compromissada
realizada na câmara com
recompra/revenda no
Selic
SEL1032 Câmara requisita préregistro da operação
compromissada
realizada no Selic com
retorno na câmara
SEL1100 Câmara requisita estorno
de pré-registro de
migração de retorno de
operação (SEL1032)

Observação
Evento exclusivo
do Bacen
Evento exclusivo
do Bacen

TpTransfLDL = 1

Evento exclusivo
do Bacen
TpPgto = P
Evento exclusivo
do Bacen
TpPgto = T
Evento exclusivo
do Bacen
Evento exclusivo
do Bacen
Evento exclusivo
do Bacen
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Operação
Mensagem
Código Descrição
Código
Descrição
1033
Liberação condicionada de SEL1023 IF (câmara) libera
garantias
garantias condicionando
a depósito financeiro na
conta de liquidação no
STR
1043
Liquidação de Leilão nas SEL1023 IF (câmara) paga à IF o
câmaras
leilão mediante entrega
dos títulos na Conta de
Liquidação de títulos
1053
Transferência de custódia SEL1023 Transferência de
da câmara LDL –
custódia da câmara LDL
Recomposição da conta de
– Recomposição da
Patrimônio Especial.
conta de Patrimônio
Especial.
1044
Compra/venda de títulos
SEL1054 Participante requisita
com compromisso de
Operação
revenda/recompra com
compromissada
preço certo de liquidação
futura e livre
movimentação por parte
do comprador
1044
Compra/venda de títulos
SEL1054 Participante requisita
com compromisso de
Operação
revenda/recompra com
compromissada
preço certo de liquidação
futura e livre
movimentação por parte
do comprador - Operação
compromissada no Selic e
retorno em câmara de
ativos
1044
Compra de títulos com
SEL1007 IF requisita Liquidação
compromisso de revenda
de Leilão
com preço certo de
liquidação futura e livre
movimentação por parte
do comprador oriunda de
leilão de moeda.
1047
Compra/venda de títulos
SEL1054 Participante requisita
com compromisso de
Operação
revenda/recompra sem
compromissada
preço certo de liquidação
futura e livre
movimentação por parte
do comprador
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Observação
TpTransfLDL = 2

TpTransfLDL = 3

TpTransfLDL = 4

Tag TpCompr = 03

Tag TpCompr = 06

Tag TpLei = 08

Tag TpCompr = 04
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Operação
Código Descrição
1047
Compra de títulos com
compromisso de revenda
sem preço certo de
liquidação futura e livre
movimentação por parte
do comprador oriunda de
leilão de moeda.
1052
Compra/venda de títulos
(Operação definitiva)
1054
Compra/venda de títulos
com compromisso de
revenda/recompra com
preço certo de liquidação
futura
1054
Compra/venda de títulos
com compromisso de
revenda/recompra com
preço certo de liquidação
futura - Operação
compromissada no Selic e
retorno em câmara de
ativos
1054
Compra/venda de títulos
com compromisso de
revenda/recompra com
preço certo de liquidação
futura oriunda de
liquidação de leilão de
moeda.
1055
Antecipação de
recompra/revenda (parcial
ou total)

Mensagem
Código
Descrição
SEL1007 IF requisita Liquidação
de Leilão

1056

SEL1056

1057

1057

72

Recompra/revenda de
compromisso assumido
com preço certo de
liquidação futura
Compra de títulos com
compromisso de revenda
sem preço certo de
liquidação futura oriunda
de liquidação leilão de
moeda.
Compra/venda de títulos
com compromisso de
revenda/recompra sem
preço certo de liquidação
futura

SEL1052
SEL1054

Participante requisita
Operação definitiva
Participante requisita
Operação
compromissada

Observação
Tag TpLei = 09

Tag TpCompr = 01

SEL1054

Participante requisita
Operação
compromissada

Tag TpCompr = 05

SEL1007

IF requisita Liquidação
de Leilão

Se Tag TpLei = 06
Se Tag TpLei = 07

SEL1056

Participante requisita
Retorno de operação
compromissada
(antecipação parcial ou
total)
Participante requisita
Retorno de operação
compromissada

Tag TpRetCompr =
03

SEL1007

IF requisita Liquidação
de Leilão

Tag TpLei = 10

SEL1054

Participante requisita
Operação
compromissada

Tag TpCompr = 02

Tag TpRetCompr =
01
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Operação
Mensagem
Código Descrição
Código
Descrição
1058
Requisição de
SEL1058 Participante requisita
consolidação de operações
Consolidação de
compromissadas
operações
compromissadas
1059
Recompra/revenda de
SEL1056 Participante requisita
compromisso assumido
Retorno operação
sem preço certo de
compromissada
liquidação futura
(originada de uma
operação
compromissada com
preço unitário de retorno
em aberto)
1060
Pagamento de juros
----------- ----------------------------------------1062
Transferência de custódia ----------- -----------------------------sem movimentação
----------financeira feita pelo Bacen
1063
Transferência de custódia SEL1063 IF requisita
sem movimentação
Transferência sem
financeira - Clientes
movimentação
financeira - Clientes
1064
Transferência de custódia SEL1063 IF requisita
sem movimentação
Transferência sem
financeira - Reorganização
movimentação
Societária
financeira Reorganização
Societária
1065
Transferência de custódia SEL1063 IF requisita
sem movimentação
Transferência sem
financeira –
movimentação
Integralização/Resgate de
financeira Cotas de Fundos
Integralização/Resgate
de Cotas de Fundos
1066
Repasse de financeiro
SEL1066 Participante requisita
(Imposto de Renda)
Repasse de financeiro
1067
Repasse de financeiro
SEL1066 Participante requisita
(IOF)
Repasse de financeiro
1068
Repasse de financeiro
SEL1066 Participante requisita
(juros intermediários ou
Repasse de financeiro
amortização)
1069
Pagamento de Custos do
SEL1069 Participante requisita
Selic
transferência para
Pagamento dos custos
de utilização do Selic
1073
Desmembramento em
SEL1073 Participante requisita
Cupom de juros
Desmembramento em
cupom de juros
1074
Remembramento de
SEL1074 Participante requisita
Cupom de juros
Remembramento de
cupom de juros

73

Observação

Tag TpRetCompr =
02

Evento exclusivo
do Bacen
Evento exclusivo
do Bacen e Tesouro
Nacional
Tag TpTransf = 01

Tag TpTransf = 02

Tag TpTransf = 03

Tag TpRepFinanc
= 01
Tag TpRepFinanc
= 02
Tag TpRepFinanc
= 03
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Operação
Código Descrição
-----Consultar “Histórico de
Operação” na IOS.
-----Consultar “Posição de
Custódia” na IOS.
------

------

------

------

13XX

1400

Mensagem
Código
Descrição
SEL1080 Participante consulta
Operação
SEL1081 Participante consulta
Posição de custódia de
títulos
Consultar “Intermediação SEL1082 Consulta Pré-Registro
em Lote”, informando
de Intermediação em
“Número de Pré-Registro”
Lote
na IOS.
Opção “Limite
SEL1095 IF Liquidante requisita
Financeiro” na IOS.
limite operacional para
não liquidante operar
Opção “Limite
SEL1096 IF consulta Limite
Financeiro” na IOS.
operacional para não
liquidante operar
-------------------------------- SEL1099 Selic informa
-------------movimentação
financeira
Registro de operação em
Diversos -----------------------------data posterior (antiga
---------valorização)
Cancelamento de
SEL1400 Participante requisita
comandos de operações
Cancelamento de
em aberto
registro de operação

1456

Extinção do compromisso
de recompra/revenda

1500

Requisição de
----------cancelamento de comando
por erro no registro
-------------------------------- SEL1601
----------

------

SEL1456

------

-------------------------------- SEL1602
----------

------

-------------------------------- SEL1603
----------------------------------------- SEL1604
----------

------

-------------
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-------------------------------- SEL1611
----------------------------------------- SEL1612
----------

Observação

Para operações
LAN, CON, PEO e
PEN desde que não
esteja associada

Participante requisita
extinção do
compromisso de
recompra/revenda
------------------------------ Evento exclusivo
---------do Bacen
Participante consulta
Horário limite e
intervalo de aceite de
pendências
Selic informa Alteração
no horário limite e/ou
intervalo de aceite de
pendências
Selic informa ao STR
aptidão para Abertura
Selic informa ao STR
que está encerrando as
operações Selic no dia
Selic informa Evento
Processado
Selic informa Resultado
de Oferta Pública

Evento exclusivo
do Bacen

Evento interno
Selic x STR
Evento interno
Selic x STR
Evento exclusivo
do Bacen
Evento exclusivo
do Bacen
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Operação
Mensagem
Código Descrição
Código
Descrição
-------------------------------------- SEL1613 Selic informa Bloqueio
---------ou Desbloqueio de
títulos por ordem
judicial
-------------------------------------- SEL1614 Selic informa
--------compromisso de
recompra/revenda
liquidado
-------------------------------------- SEL1620 Selic informa Migração
---------de retorno de operação
compromissada
3052
Operação a termo
SEL3052 IF requisita Operação a
definitiva com liquidação
termo definitiva
incerta (títulos em leilão)
4052
Operação a termo
SEL3052 IF requisita Operação a
definitiva com liquidação
termo definitiva
certa (títulos já emitidos)
3054
Operação a termo
SEL3054 IF requisita Operação a
compromissada com
termo compromissada
liquidação incerta (títulos
em leilão) com PU de
retorno definido.
4054
Operação a termo
SEL3054 IF requisita Operação a
compromissada com
termo compromissada
liquidação certa (títulos já
emitidos) com PU de
retorno definido.
3057
Operação a termo
SEL3054 IF requisita Operação a
compromissada com
termo compromissada
liquidação incerta (títulos
em leilão) com PU de
retorno em aberto.
4057
Operação a termo
SEL3054 IF requisita Operação a
compromissada com
termo compromissada
liquidação certa (títulos já
emitidos) com PU de
retorno em aberto.
3044
Operação a termo
SEL3054 IF requisita Operação a
compromissada com
termo compromissada
liquidação incerta (títulos
em leilão) com livre
movimentação e PU de
retorno definido.
4044
Operação a termo
SEL3054 IF requisita Operação a
compromissada com
termo compromissada
liquidação certa (títulos já
emitidos) com livre
movimentação e PU de
retorno definido.

75

Observação
Evento exclusivo
do Bacen

Evento exclusivo
do Bacen
Tag TpLiquidDfn =
01
Tag TpLiquidDfn =
02
Tag
TpLiquidComprd =
01

Tag
TpLiquidComprd =
02

Tag
TpLiquidComprd =
03

Tag
TpLiquidComprd =
04

Tag
TpLiquidComprd =
05

Tag
TpLiquidComprd =
06
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Operação
Código Descrição
3047
Operação a termo
compromissada com
liquidação incerta (títulos
em leilão) com livre
movimentação e PU de
retorno em aberto.
4047
Operação a termo
compromissada com
liquidação certa (títulos já
emitidos) com livre
movimentação e PU de
retorno em aberto.
3400
Cancelamento de
liquidação automática de
operação a termo
------------
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Mensagem
Código
Descrição
SEL3054 IF requisita Operação a
termo compromissada

SEL3054

IF requisita Operação a
termo compromissada

SEL3400

IF requisita
Cancelamento de
liquidação automática de
operação a termo
Selic requisita
Lançamento STR
Selic requisita
Lançamento STR grupo
associado

-------------------------------- SEL9001
------------------------------------------ SEL9002
-----------

Observação
Tag
TpLiquidComprd =
07

Tag
TpLiquidComprd =
08

Evento interno
Selic x STR
Evento interno
Selic x STR

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Leilão de
Títulos

VII. Códigos de operações e mensagens do Selic
(exceto operações de câmara)
O presente capítulo apresenta os códigos de operações do Selic, com exceção das operações
envolvendo contas de câmara, que são tratadas no Capítulo IX. Câmaras.
Seção 1. Liquidação de leilão de títulos
São operações decorrentes das propostas vencedoras de oferta de compra e venda de títulos
públicos federais. O Ofpub e o Ofdealers são módulos complementares do Selic que têm por
finalidade acolher propostas e apurar resultado desses leilões.
São destinatárias das ofertas referidas acima:
- No Ofpub: as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central; e
- No Ofdealers: apenas as instituições credenciadas a operar com o Demab e com a
Coordenação- Geral de Operações da Dívida Pública (Codip) da Secretaria do Tesouro
Nacional.
Registro
A liquidação de leilão de títulos pode assumir as seguintes possibilidades de registro, descritas
no quadro a seguir:
IOS
Código

Mensagem
Código
Descrição

1002

SEL1007

IF requisita Liquidação de Leilão

1005

SEL1007

IF requisita Liquidação de Leilão

1006

SEL1007

IF requisita Liquidação de Leilão

Domínio
TpLei = 01
Títulos Primário
TpLei = 02
Títulos Secundário Venda
TpLei = 03
Títulos Secundário Compra

Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar as operações de leilão de títulos com um
liquidante que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Associações
A liquidação de leilão de títulos é considerada operação principal em uma cadeia de
operações, de modo que pode ser associada a operações acessórias, como o redesconto e a
operação compromissada intradia.

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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O Regulamento do Selic admite ainda a seguinte associação:
Operação
Operação definitiva, de compra
ou de venda, contratada com o
Banco Central ou com o
Tesouro Nacional

Operação
pode ser associada a

Operação definitiva, de venda
ou de compra, contratada com
outro participante do Selic

O Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações traz noções básicas acerca desse
tema e orienta quanto à consulta da “Relação de Combinações para Operações Associadas”
(disponível em tela no Menu de Opções do Selic - SPB).
Existem ainda algumas possibilidades de associação com a operação de liquidação de leilão
nas câmaras (1043/SEL1023 tipo 3), assunto que é tratado no Capítulo IX, Câmaras.
Intermediação
Não é possível a utilização de contas de corretagem na liquidação de ofertas públicas.
Amortização de leilão
É permitido ao participante pagar parceladamente os compromissos resultantes de leilão de
títulos, nas três modalidades: 1002 (SEL1007 tipo 1), 1005 (SEL1007 tipo 2) e 1006
(SEL1007 tipo 3). Ao registrar a operação, o Número de Operação Selic deve ser um novo
número da faixa do participante. Já o Número da Proposta/NumOpSELOr deve ser
preenchido com o número atribuído à proposta vencedora do leilão. Essa forma de
preenchimento deve ser obedecida ainda que o participante decida não amortizar o leilão.
Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por mensagem
Mensagem: Requisição de Liquidação de Leilão
Tag Mensagem:
SEL1007
Código Mensagem: SEL1007
Emissor: IF
Tag
Nome do Campo
<SEL1007>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpLei>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Leilão
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

Destinatário: SELIC
Mult.
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1007>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência por mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpLei

Número
Operação Selic
Título
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NumOpSEL
IdentdTitSEL

Descrição
Código da operação.
IOS: 1002, 1005 ou 1006.
Para Mensagem: SEL1007.
Número de controle da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Tipo Leilão: 01 - Títulos Primário (1002).
Tipo Leilão: 02 - Títulos Secundário Venda (1005).
Tipo Leilão: 03 - Títulos Secundário Compra (1006).
Só informado por mensagem.
Número escolhido da faixa numérica da instituição
financeira.
Código do título público.
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Campo
IOS

Mensagem

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número da
Proposta
Número
Operação
Associada

DtVenc
QtdTit
PU
NumOpSELOr

Descrição
1002/SEL1007 - Tipo 01:
IOS: esse campo não é apresentado.
Mensagem: não é necessário o preenchimento.
1005/SEL1007 - Tipo 02:
Conta do Bacen/Demab - Carteira Própria (0001.00.00-7).
1006/SEL1007 - Tipo 03:
Conta-padrão do participante.
1002/SEL1007 - Tipo 01:
Conta-padrão do participante.
1005/SEL1007 - Tipo 02:
Conta-padrão do participante.
1006/SEL1007 - Tipo 03:
Conta do Bacen/Demab - carteira própria (0001.00.00-7), ou
Secretaria do Tesouro Nacional/Bacen (0893.00.30-9).
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido,
caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Data de Vencimento do título público.
Quantidade de títulos, que pode ser amortizada em parcelas.
PU da liquidação da compra/venda, deverá estar truncado na
sexta casa decimal (sétima e oitava casas decimais
preenchidas com zero).
Número da proposta, informado no aviso de apuração de
leilão e por meio da operação SEL1611.
Número da operação associada, em caso de associação.

ChASEL

Preferência
STR

NívelPref

-

VlrFinanc

-

DtMovto
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"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
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Valor financeiro líquido.
Só informado por mensagem.
Data do movimento.
Só informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de Mensagem de
Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso de operação de liquidação de leilão, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Liquidação de Leilão
Tag Mensagem:
SEL1007R1
Código Mensagem: SEL1007R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1007R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1007R1>

Alguns campos merecem destaque:
 Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR.
 Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, registro na IOS e por mensagem.
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de liquidação de
leilão conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR em função da movimentação financeira no STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, registro na IOS e por
mensagem.
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Seção 2. Liquidação de leilão de moeda
São operações decorrentes das propostas vencedoras de ofertas de venda de títulos com
compromisso de recompra ou de compra de títulos com compromisso de revenda.
O Ofpub e o Ofdealers são módulos complementares do Selic que têm por finalidade acolher
propostas e apurar resultado desses leilões.
São destinatárias das ofertas referidas acima:
- No Ofpub: as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central; ou
- No Ofdealers: apenas as instituições credenciadas a operar com o Demab e com a
Coordenação- Geral de Operações da Dívida Pública (Codip) da Secretaria do Tesouro
Nacional.
O módulo Lastro tem como finalidade auxiliar a especificação dos títulos – códigos,
vencimentos e quantidades – objeto das operações compromissadas mencionadas.
Registro
A liquidação do leilão de moeda pode assumir as seguintes possibilidades de registro,
descritas no quadro a seguir:
IOS
Código
1044
1047
1054
1057

Mensagem
Código
Descrição
Domínio
SEL1007 IF requisita Liquidação de Leilão TpLei = 08
Moeda c/ Livre Movimentação
SEL1007 IF requisita Liquidação de Leilão TpLei = 09
Moeda c/ Livre Movt. PU em Aberto
SEL1007 IF requisita Liquidação de Leilão TpLei = 06 - Moeda Venda
TpLei = 07 - Moeda Compra
SEL1007 IF requisita Liquidação de Leilão TpLei = 10
Moeda c/ PU em aberto

Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar as operações de leilão de moeda com um
liquidante que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Associações
A liquidação de leilão de moeda é considerada operação principal, podendo ser associada a
operações acessórias, como o redesconto e as operações compromissadas intradia.
Também são possíveis algumas associações envolvendo mais de uma operação principal,
como pode ser observado no quadro a seguir:
1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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Operação
Operação compromissada, de
compra ou de venda, contratada
pode ser associada a
com o Banco Central

Operação

Revenda/recompra contratada
com o Banco Central

Recompra/revenda contratada com outro
participante

pode ser associada a

Operação compromissada, de venda ou
de compra, contratada com outro
participante

O Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações traz noções básicas acerca desse
tema e orienta quanto à consulta da “Relação de Combinações para operações associadas”
(disponível em tela no Menu de Opções do Selic - SPB).
Intermediação
Não é possível a utilização de contas de intermediação na liquidação de leilão de moeda.
Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por mensagem
Mensagem: Requisição de Liquidação de Leilão
Tag Mensagem:
SEL1007
Código Mensagem: SEL1007
Emissor: IF
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Selic
Mult.

<SEL1007>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpLei>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Leilão
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1007>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência por mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
IOS
Campo

Mensagem

Código Operação
CodMsg
Selic
Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpLei

Título

IdentdTitSEL

84

Descrição
Código da operação.
IOS: 1044, 1047, 1054 ou 1057.
Mensagem: SEL1007.
Número da faixa numérica do cedente (participante ou
Bacen/Demab).
Número de controle da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Tipo Leilão: 06 - Moeda Venda (1054).
Tipo Leilão: 07 - Moeda Compra (1054).
Tipo Leilão: 08 - Moeda c/ Livre Moviment. (1044).
Tipo Leilão: 09 - Moeda c/ Livre Movt. PU em Aberto
(1047).
Tipo Leilão: 10 - Moeda c/ PU em Aberto (1057).
Só informado por mensagem.
Código do título público.
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IOS
Campo

Mensagem

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/
Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq. Cessionário

IFLiqdant

Data Operação
Retorno
Data Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Intermediário
Preço Unitário
Retorno
Preço Unitário
Retorno
Intermediário
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DtOpRet
DtVenc
QtdTit
PU
PURet

VII.
Leilão de
Moeda

Descrição
1054/SEL1007 Tipo 06
Conta-padrão de instituição financeira.
1054/SEL1007 Tipo 07
Conta do Bacen/Demab - Carteira Própria (0001.00.007).
1044/SEL1007 Tipo 08
Conta do Bacen/Demab - Op Compromiss Livre Mov
(0888.00.30-1).
1047/SEL1007 Tipo 09
Conta do Bacen/Demab - Op Compromiss Livre Mov
(0888.00.30-1).
1057/SEL1007 Tipo 10
Conta do Bacen/Demab - Carteira Própria (0001.00.007).
1054/SEL1007 Tipo 06
Conta do Bacen/Demab - Carteira de Terceiros
(0201.00.30-4).
1054/SEL1007 Tipo 07
Conta-padrão de instituição financeira.
1044/SEL1007 Tipo 08
Conta-padrão de instituição financeira.
1047/SEL1007 Tipo 09
Conta-padrão de instituição financeira.
1057/SEL1007 Tipo 10
Conta-padrão de instituição financeira.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo
próprio liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
Data do retorno da operação compromissada.
Data de vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
PU da liquidação da compra/venda.
(em branco)
1 - em branco se 1047 ou 1057.
2 - PU de recompra/revenda, se 1044 ou 1054.
(em branco)

-
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IOS
Campo

Mensagem

-

Num OpSELOr

Número
Operação
Associada

ChASEL

Preferência STR

NívelPref

Valor Financeiro VlrFinanc
Valor Financeiro
VlrFinancRet
Retorno
ISelic Câmara

-

CNPJ/CPF
contraparte.

CNPJ_CPFCtrapart

-

DtMovto

VII.
Leilão de
Moeda

Descrição
(em branco).
Só existente por mensagem.
Número da operação associada, em caso de associação.

Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as
letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em
branco é assumido o nível mais baixo: "D".
Valor financeiro líquido.
Na IOS, não há necessidade de seu preenchimento.
Valor financeiro líquido de compromisso (somente para
as operações compromissadas).
Na IOS, não há necessidade de seu preenchimento.
(em branco).1
Só existente na IOS.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação (campo de
preenchimento opcional).
Data do movimento.
Só informado por mensagem.

1 - O campo ISelic Câmara somente é preenchido nos casos de operação compromissada com retorno na
câmara (ver Capítulo IX, Câmaras, Seção 5, Migração de Operações entre Selic e Câmara de Ativos).
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso de operação de liquidação de leilão de moeda, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Liquidação de Leilão
Tag Mensagem:
SEL1007R1
Código Mensagem: SEL1007R1 Emissor:
Selic Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1007R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1007R1>

Alguns campos merecem destaque:




Número Operação Selic Retorno (para operações compromissadas): Informa o
número da operação de retorno da operação compromissada SEL1056.
Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR.
Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de liquidação de
leilão de moeda conterá os seguintes dados:





a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
o Número de Controle STR;
o Número da Operação de Retorno (para operações compromissadas): para ser
utilizado na 1056.
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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Seção 3. Operação definitiva 1052/SEL1052
Operação à vista de compra e venda definitiva de títulos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

1052

SEL1052

Participante requisita Operação Definitiva

Requisito
Na operação de compra e venda definitiva, pelo menos uma das instituições relacionadas no
quadro abaixo deve constar como parte contratante (compradora ou vendedora) ou
intermediária:
Parte contratante
(compradora ou vendedora)

Parte intermediária

Banco, caixa econômica, sociedade corretora de
títulos e valores mobiliários ou sociedade Banco, caixa econômica, sociedade corretora
distribuidora de títulos e valores mobiliários, de títulos e valores mobiliários ou sociedade
sociedade
de
crédito, financiamento
e distribuidora de títulos e valores mobiliários.
investimento e cooperativa de crédito.

Associações
A operação definitiva é considerada principal em uma cadeia de operações, de modo que só
deve ser associada a operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada
intradia. Contudo, o Regulamento do Selic admite as seguintes associações:
Operação
Operação definitiva,
de compra ou de venda
contratada com o Banco Central
ou com o Tesouro Nacional1

Operação

pode ser associada a

Operação definitiva, de compra
ou de venda, contratada com
terceiro(1052/SEL1052).

O Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações traz noções básicas acerca desse
tema e orienta quanto à consulta da "Relação de Combinações para Operações Associadas"
(disponível em tela no Menu de Opções do Selic).

1

Incluem-se as operações contratadas em oferta pública 1002, 1005 e 1006.
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Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação definitiva com um liquidante
que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Intermediação
As operações definitivas admitem intermediação simples ou em lote.
A intermediação simples tem por característica a existência de, no máximo, duas instituições
intermediárias: uma vinculada à parte vendedora e a outra à parte compradora dos títulos. Para
maiores detalhes, ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação.
Na intermediação em lote, há um comprador para até cinco vendedores (1:N) ou um único
vendedor para até cinco compradores (N:1). Esse tipo de intermediação deve envolver apenas
um broker e está descrita no Capítulo VIII, Seção 3, Tópicos Especiais, Intermediação em
Lote.
Operações com registro em data posterior
As operações definitivas admitem registro em data posterior, desde que nas hipóteses
previstas no Regulamento do Selic.
Para outras informações a respeito das operações com registro em data posterior, ver Capítulo
VIII, Seção 4, Tópicos Especiais, Operações com registro em data posterior.

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por mensagem

Mensagem: Requisição de Operação Definitiva
Tag Mensagem:
SEL1052
Código Mensagem: SEL1052
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1052>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumProms>
<DtOp>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Promessa
Data Operação
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1052>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de Descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Número
Operação Selic
Número
Promessa
Título

NumOpSEL
NumProms
IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Descrição
Código da operação definitiva.
IOS: 1052 ou
1352 (operação com registro em data posterior).
Mensagem: SEL1052.
Número de controle da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Número da promessa.
Código do título público.
Cedente: conta de custódia normal1 do participante ou de
cliente, ou conta de corretagem. 2
Cessionário: conta de custódia normal 1 do participante ou de
cliente, ou conta de corretagem.

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Descrição

Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Débito/Crédito
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido,
caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
Liq. Cedente/
IFLiqdant
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
Liq. Cessionário
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
CNPJ/CPF
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
Contraparte
part
opcional).
IOS: campo disponível para preenchimento apenas no caso
Data Operação
DtOp
de operação com registro em data posterior (1352).
Original
Mensagem: data da operação.
Data
Data do vencimento do título público.
DtVenc
Vencimento
Quantidade
QtdTit
Quantidade de títulos.
PU da compra/venda, deverá estar truncado na sexta casa
Preço Unitário
PU
decimal (sétima e oitava casas decimais preenchidas com
zero).
Preço Unitário
Preenchimento opcional.
PUIntmdc
Intermediação
Número
Número da operação associada, se houver.
Operação
ChASEL
Associada
Nível de preferência no STR, indicado pelo cessionário com
Preferência STR NívelPref
as letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco
é assumido o nível mais baixo: "D".
Valor financeiro líquido.
Valor Financeiro VlrFinanc
Na IOS, preenchimento opcional.
Data do movimento.
DtMovto
Só é informado por mensagem.
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Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação definitiva, a resposta apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação Definitiva
Tag Mensagem:
SEL1052R1
Código Mensagem: SEL1052R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1052R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1052R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR.



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação definitiva conterá os
seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR, se operação com liquidação financeira pelo STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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Seção 4. Operação compromissada – considerações gerais
Nesta seção, são apresentadas considerações gerais a respeito das operações compromissadas
no Selic. As especificidades de cada uma delas podem ser encontradas na Seção 5 (Tipo 1) e
Seção 6 (Tipo 2. Tipo3 e Tipo 4).
1. Definição
Operação compromissada é a compra e venda de títulos com compromisso de revenda
assumido pelo comprador conjugado com o compromisso de recompra assumido pelo
vendedor.
2. Requisito
Na operação de compra e venda compromissada, pelo menos uma das instituições
relacionadas no quadro abaixo deve constar como parte contratante, compradora ou
vendedora:
Parte Contratante
(compradora ou vendedora)
Banco, caixa econômica, sociedade corretora de títulos valores mobiliários ou
sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de crédito,
financiamento e investimento.

3. Tipos de operações compromissadas
Foram criados novos tipos de operações compromissadas1 no Selic, com o objetivo de
viabilizar a contratação de operações compromissadas de prazo mais longo.
Dessa forma, são quatro os tipos de operações compromissadas:
Operação compromissada tipo 1
Liquidação da recompra/revenda em data preestabelecida.
É a operação compromissada convencional, já conhecida pelos participantes.
Operação compromissada tipo 2
Liquidação da recompra/revenda a qualquer tempo, durante determinado prazo, a critério de
qualquer das partes, conforme previamente acordado entre elas.
A parte interessada exerce o seu direito de exigir a liquidação unilateralmente com a transmissão do
comando de recompra/revenda (códigos de operação 1056 ou 1059).
Operação compromissada tipo 3
Liquidação da recompra/revenda, em data determinada ou dentro de prazo estabelecido, a critério
exclusivo do comprador.
O comprador exerce o seu direito de exigir a liquidação unilateralmente com a transmissão do
comando de revenda (códigos de operação 1056 ou 1059). Também pode extinguir, a qualquer
tempo, o compromisso (código de operação 1456).

1

Os novos tipos de operações compromissadas estão previstos no regulamento anexo à Resolução nº 3.339, de
26/1/2006.
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Operação compromissada tipo 4
Liquidação da recompra/revenda, em data determinada ou dentro de prazo estabelecido, a critério
exclusivo do vendedor.
O vendedor exerce o seu direito de exigir a liquidação unilateralmente com a transmissão do
comando de recompra (1056 ou 1059). Também pode extinguir, a qualquer tempo, o compromisso
(código de operação 1456).

Por comprador, entende-se o cessionário da operação compromissada, e, por vendedor, o
cedente dessa operação.
Em todos os tipos elencados acima, é possível utilizar os códigos 1054, 1057, 1044 e 1047
(SEL1054/TpCompr = 01, 02, 03 e 04, respectivamente) na contratação da operação
compromissada.
Portanto, no momento da contratação da operação compromissada, serão definidos
necessariamente:


o Tipo Unilateralidade, que determina a parte que tem o direito de exigir
unilateralmente a liquidação do compromisso (nenhuma das partes, qualquer das
partes, somente cessionário ou somente cedente); e



o Tipo Compromisso, por meio de código de operação específico na IOS (1054, 1057,
1044 ou 1047) ou do campo Tipo Compromisso, presente na mensagem SEL1054.

3.1. Tipo Unilateralidade
O campo utilizado para selecionar o tipo de operação compromissada é denominado Tipo
Unilateralidade, tanto na IOS quanto na mensagem SEL1054. Esse campo define a parte que
tem o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso e apresenta as seguintes
opções:
Tipo
Unilateralidade

Quem pode exigir unilateralmente a
liquidação do compromisso

Operação
compromissada

1

Nenhuma das partes

Tipo 1

2

Qualquer das partes

Tipo 2

3

Somente cessionário

Tipo 3

4

Somente cedente

Tipo 4

3.2. Tipo Compromisso
O tipo de operação compromissada não se confunde com o campo Tipo Compromisso
<TpCompr> presente na mensagem SEL1054, cujo domínio define a modalidade do
compromisso, como pode ser visto no quadro a seguir:
IOS
Código

Código

1054
1057

SEL1054
SEL1054

Mensagem
Tipo Compromisso
(Domínio)1
TpCompr =01
TpCompr =02

Descrição
Compra com PU de retorno definido
Compra com PU em aberto

1

Estão previstos ainda os Tipos Compromisso (TpCompr) = 05, 06, 07 e 08 para as operações compromissadas
com retorno em câmara.
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IOS
Código

Mensagem
Tipo Compromisso
(Domínio)1

Código

1044

SEL1054

TpCompr =03

1047

SEL1054

TpCompr =04

Descrição
Compra com livre movimentação e PU de
retorno definido
Compra com livre movimentação e PU em
aberto

Segundo o Regulamento do Selic, o título sob o compromisso de revenda sem livre
movimentação não pode ser vendido ou negociado de outra forma, salvo em operação
compromissada sem acordo de livre movimentação e com data de recompra igual ou anterior
à da revenda compromissada.
Além disso, é de exclusiva responsabilidade do comprador/compromissado revendedor o
cumprimento da cláusula “sem livre movimentação” acordada pelas partes na respectiva
operação compromissada. 1
4. Compromisso não liquidado
Como regra geral, compromisso não liquidado é a recompra/revenda não atualizada até o
fechamento do Selic na data de retorno.
No entanto, existem outras hipóteses específicas para cada tipo de operação, em que o
compromisso é considerado não liquidado, conforme o quadro abaixo:
Compromisso não liquidado
Tipos 1, 2, 3 e 4

A recompra/revenda não foi atualizada até o fechamento do Selic na data de
retorno.
Outras hipóteses de caracterização de compromisso não liquidado
1. Na data em que for solicitada a recompra/revenda por direito unilateral
(inclusive data de retorno):



Não houver o comando da contraparte no prazo de 60 minutos ou até o
fechamento do Selic, o que ocorrer primeiro; ou



A qualquer momento do dia, ocorrer uma das seguintes situações:
– Cancelamento de comandos de operação pendente de liquidação por
insuficiência de títulos (PEN);

Tipo 2

– Rejeição da operação por parte do STR (RST);
– Rejeição da operação por falta de limite financeiro (RLF); ou
– Incompatibilidade de dados (INC), somente em caso de operação
associada incompatível.
Não haverá possibilidade de novas tentativas de atualização da recompra/revenda
(códigos 1056 ou 1059) até o fechamento do Selic nessa data. Contudo, as partes
poderão efetuar uma operação definitiva com os mesmos dados da operação.

1

O Selic não impede o registro e liquidação de operações com títulos sob compromisso de revenda, exceto
quando se tratar de título sob compromisso de revenda, no dia anterior ao do resgate.
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Outras hipóteses de caracterização de compromisso não liquidado
1. Na data em que for solicitada a revenda/recompra por direito unilateral:

Tipo 3 e Tipo 4



Não houver o comando da contraparte até o fechamento do Selic; ou



A operação não for atualizada até o fechamento do Selic.

2. A partir da data da contratação da operação compromissada até a data de
retorno, inclusive, se extinto o compromisso por operação 1456 (SEL1456) por
iniciativa da parte que possui o direito unilateral.

Observações:


O Selic não fará comandos pela parte inadimplente em nenhuma hipótese.



A operação de retorno lançada por exercício do direito unilateral é passível de
cancelamento por 1400 (SEL1400), obedecendo às regras já definidas para essa
operação. Nessa hipótese, o direito unilateral poderá ser exercido em outra
oportunidade, durante o prazo admitido, sem que o cancelamento tenha qualquer
consequência no curso da operação compromissada.



Uma vez que o compromisso seja considerado não liquidado, haverá o acerto
correspondente nas posições a recomprar e a revender e, consequentemente, na
posição líquida de títulos das partes envolvidas. A posição atual de títulos, contudo,
não será afetada, já que a caracterização de compromisso não liquidado pelo sistema
não acarreta troca de financeiro ou de títulos entre as partes.



A mensagem SEL1614 será enviada às partes no momento de caracterização de
compromisso não liquidado. O Selic disponibilizará uma consulta dos compromissos
não liquidados ao longo do dia na IOS e um extrato com os compromissos não
liquidados.

5. Cancelamento por decurso de prazo (EXP)
Não estão sujeitos ao prazo de cancelamento de 60 minutos (EXP), previsto em normativo
próprio,1 os comandos das operações relacionadas no quadro a seguir:
Operação compromissada

Exceções ao prazo de cancelamento de 60 minutos em
operações pendentes de comandos (LAN, CON e PEO):

Tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1)

Os comandos de recompra/revenda (1056 ou 1059) na data do
retorno.

Tipo 3 (Tipo Unilateralidade = 3)

O comando de revenda (1056 ou 1059) transmitido pelo
comprador, no período compreendido entre a Data Início
Liquidação Compromisso e a Data Fim Liquidação
Compromisso (ou data de retorno), inclusive.

Tipo 4 (Tipo Unilateralidade = 4)

O comando de recompra (1056 ou 1059) transmitido pelo
vendedor, no período compreendido entre a Data Início
Liquidação Compromisso e a Data Fim Liquidação
Compromisso (ou data de retorno), inclusive.

1

De acordo com a Carta Circular nº 3.544, de 26/3/2012, transmitido um comando, todos os demais requeridos
para o registro e a liquidação da operação ou das operações associadas ou conjugadas devem ser transmitidos no
prazo de 60 minutos. Caso contrário, os respectivos comandos das operações são cancelados pelo administrador
do Selic (EXP).

97

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Operação
Compromissada

Observações:


Nas operações compromissadas tipo 2, o comando de recompra/revenda (1056/1059)
transmitido por qualquer das partes está sujeito ao prazo de cancelamento citado.



Em todos os tipos de operações compromissadas, permanece a regra de cancelamento
(EXP) de operações pendentes de títulos (PEN), após o decurso de prazo de 60
minutos estabelecido no mesmo normativo.

6. Cancelamento por incompatibilidade (INC)
Não estão sujeitos ao cancelamento por incompatibilidade de dados (INC), no período
compreendido entre a Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim Liquidação
Compromisso (ou data de retorno), os comandos das operações relacionadas no quadro a
seguir:
Operação compromissada

Exceções ao cancelamento por incompatibilidade de dados
(INC):

Tipo 2 (Tipo Unilateralidade = 2)

O comando de recompra/revenda (1056 ou 1059) transmitido
por qualquer das partes.

Tipo 3 (Tipo Unilateralidade = 3)

O comando de revenda (1056 ou 1059) transmitido pelo
comprador.

Tipo 4 (Tipo Unilateralidade = 4)

O comando de recompra (1056 ou 1059) transmitido pelo
vendedor.

Observações:


Nas compromissadas tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1), os comandos de
recompra/revenda (1056 ou 1059) transmitidos por qualquer das partes
permanecem sujeitos ao cancelamento por incompatibilidade de dados (INC).



Em todos os tipos de operações compromissadas, os comandos de
recompra/revenda (1056 ou 1059) permanecem sujeitos ao cancelamento por
incompatibilidade de dados (INC) em caso de operação associada incompatível.

7. Associações
A operação compromissada tipo 1 com prazo igual ou superior a um dia útil é considerada
operação principal em uma cadeia de operações associadas. 1
De modo geral, só deve ser associada a operações acessórias, como o redesconto e a operação
compromissada intradia.
As operações compromissadas tipos 2, 3 e 4 aceitam as associações previstas para as
operações compromissadas tipo 1, exceto intermediação, assim como as respectivas
recompras e revendas.
8. Operações conjugadas
A recompra/revenda decorrente de operação compromissada tipos 2, 3 ou 4 pode ser
conjugada com operação compromissada de venda/compra de títulos, ambas contratadas pela
mesmas partes.1
1

Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.

98

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Operação
Compromissada

Devem ser obedecidas as seguintes regras nestas operações:
1- Não pode haver intermediários nas operações compromissadas conjugadas;
2- O prazo dos compromissos delas decorrentes deve ser igual ou superior a dois dias
úteis (não são admitidas operações over para os tipos 2, 3 e 4) ;
3- A recompra/revenda decorrente da operação compromissada assumida anteriormente
deve abranger a totalidade de títulos, ou o seu total remanescente, sob os códigos
1056, 1059 ou 1055 (SEL1056 TpRetCompr = 01, 02 ou 03);
4- As operações compromissadas conjugadas devem ter o mesmo Tipo Unilateralidade
(tipos 2, 3 ou 4);
5- As operações compromissadas conjugadas podem apresentar diferentes tipos de
compromisso (com PU definido ou não, com acordo de livre movimentação ou não); e
6- Os títulos das operações compromissadas conjugadas podem ser diferentes.
Exemplo
Operação 1
Recompra/Revenda: 1056 , 1059 ou 1055, oriunda de operação compromissada com Tipo
Unilateralidade = 2, 3 ou 4.
Cedente: Participante A
Cessionário: Participante B
Título A
Quantidade: total ou total remanescente do compromisso.
Número Operação Associada: Operação 2 (Participante B associa)
Operação 2:
Operação compromissada: 1054, 1044, 1047 ou 1057
Tipo Unilateralidade: deve ser igual ao da operação compromissada que originou a
recompra/revenda (Operação 1).
Cedente: Participante B
Cessionário: Participante A
Quantidade: definida pelos participantes.
Título A ou título B
Número Operação Associada: Operação 1 (Participante B associa)
Observação:
A operação de recompra/revenda decorrente da operação 2 poderá ser novamente conjugada a
outra operação compromissada de mesmo Tipo Unilateralidade.

1

As operações conjugadas envolvendo instituição dealer e o Bacen são tratadas no Capítulo VIII, Seção 7,
Tópicos Especiais, Operações conjugadas com o Bacen.
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9. Quadro resumo

O quadro a seguir compila alguma das informações que serão tratadas nas próximas seções:
Compromisso

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Momento para liquidação do
compromisso

Data

Período

Data/

Data/

Período

Período

Direito unilateral de exigir a
liquidação

-

Comprador e
Vendedor

Comprador

Vendedor

Termo de operação
compromissada

Sim

-

-

-

Intermediação

Sim

-

-

-

Consolidação de
compromissos (1058)

Sim

-

-

-

Registro em data posterior
(Valorizadas)

Sim

-

-

-

Migração de compromissos
entre Selic e câmara (1032)

Sim

-

-

-

Antecipação de compromisso
por comum acordo (1055)

Sim

Sim

Sim

Sim

Possibilidade de repasse de
juros (1068)

Sim

Sim

Sim

Sim

Extinção de compromisso
(1456)

-

-

Sim

Sim

Sujeição ao prazo
regulamentar máximo de 60
minutos (EXP)

-

Sim

-

-

Sujeição à regra de
incompatibilidade do
comando incompatível (INC)

Sim

-

-

-
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Seção 5. Operação compromissada tipo 1

As regras dispostas a seguir dizem respeito à operação compromissada tipo 1 (Tipo
Unilateralidade = 1), na qual nenhuma das partes pode exigir unilateralmente a liquidação do
compromisso. As especificidades das operações compromissadas tipos 2, 3 e 4 estão descritas
na Seção 6 deste capítulo.
1. Compra/Venda com compromisso de revenda/recompra
1.1. Operação1054/SEL1054 TpCompr = 01 (PU de retorno definido)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra com preço
certo de liquidação futura e sem livre movimentação.
Data de retorno
O compromisso de recompra/revenda pode ser acordado para o próprio dia (operação intradia)
ou para dia posterior ao da liquidação da operação compromissada, observado que a data de
retorno do compromisso:


Não pode ser posterior à data do resgate dos títulos objeto da operação
compromissada. Na hipótese de o vencimento dos títulos recair em dia não útil, o
compromisso pode ser assumido para o dia útil subsequente, coincidindo com o
resgate dos títulos; e



Deve ocorrer, no máximo, até o dia útil imediatamente anterior ao do resgate dos
títulos objeto da negociação, em caso de operação compromissada com prazo igual ou
superior a dois dias úteis.

Portanto, apenas na operação de prazo de um dia útil (over) é possível que a data de retorno
do compromisso coincida com a data do resgate dos títulos.
Em operação compromissada sem intermediação, admite-se a liquidação antecipada, total ou
parcial, da recompra/revenda.1
Registro
IOS
Código
1054

Mensagem
Código
Descrição
Participante requisita Operação compromissada
SEL1054
com PU de retorno definido

Domínio
TpCompr = 01

A recompra/revenda dessa operação compromissada é efetuada por meio do código 1056
(SEL1056 TpRetCompr = 01).
Tipo Unilateralidade
Na operação compromissada tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1), a liquidação da
recompra/revenda se dá em data preestabelecida. Nenhuma das partes pode exigir

1

Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
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unilateralmente a liquidação do compromisso, e o compromisso não pode ser extinto por
comando unilateral.1
Data Início Liquidação Compromisso
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser preenchido com a data de retorno
(Data Fim Liquidação Compromisso). Por mensagem, contudo, o seu preenchimento é
opcional.
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
O PU de retorno da operação compromissada é livremente determinado pelas partes, exceto
nas seguintes situações:


Quando o compromisso de recompra/revenda for assumido para o próprio dia
(operação intradia). Nesse caso, o PU da recompra/revenda deve ser igual ao PU da
operação compromissada (compra/venda); e



Quando a data do compromisso de um dia útil (over) coincidir com a do resgate do
título. Nesse caso, o PU de recompra/revenda é o estabelecido pelo Demab, que o
divulgará até a abertura do Selic do dia útil imediatamente anterior ao do resgate dos
títulos.2

O PU de retorno (recompra/revenda) poderá ser maior, menor ou igual ao PU da operação
compromissada (compra/venda). Porém, no caso de haver intermediação na operação, a regra
só é válida desde que o intermediador não tenha prejuízo.
Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação compromissada com um
liquidante que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.3
Caso a data do retorno da operação compromissada coincida com a data do resgate do título, o
lançamento da recompra/revenda (1056/SEL1056 TpRetCompr = 01) é automático na
abertura do sistema, e a liquidação financeira é necessariamente efetuada na conta Reservas
Bancárias dos participantes liquidantes-padrão das instituições envolvidas. Não há
necessidade de lançamento do retorno por parte dessas instituições, e uma mensagem
SEL1611 tipo 1 é enviada aos respectivos liquidantes.4
Associações
A operação compromissada com prazo igual ou superior a um dia útil é considerada operação
principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só deve ser associada a
operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada intradia.
Já a operação compromissada intradia é considerada operação acessória em um conjunto de
operações associadas.5

1

.Ver Seção 6, para as operações compromissadas tipo 2, tipo 3 ou tipo 4.
O PU de retorno é informado nos endereços eletrônicos www.selic.rtm e www.bcb.gov.br.
3
No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
4
Ver Capítulo VII, Seção 20, Outras Mensagens, Selic Informa Evento Processado (SEL1611).
5
Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para maiores detalhes,
2
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Intermediação
As operações compromissadas com PU de retorno definido podem ser objeto de
intermediação, com até duas instituições intermediárias envolvidas, uma vinculada à parte
vendedora e a outra, à parte compradora de títulos.
A instituição intermediária não lança o retorno (recompra/revenda) da operação
compromissada (1056/SEL1056 TpRetCompr = 01): ele é feito automaticamente pelo
sistema, quando as partes vendedora e compradora efetuam o seu registro. Note-se, contudo,
que o número da conta da instituição intermediária é utilizado pelas contrapartes em seu
lançamento de retorno.
O resultado financeiro da intermediação corresponde à(s) diferença(s), que não pode(m) ser
negativa(s), entre os valores financeiros da compra e da venda e/ou da recompra e da revenda.
Contudo, quando o vencimento do compromisso coincidir com a data do resgate dos
respectivos títulos, o resultado financeiro da intermediação corresponderá necessariamente à
diferença entre os valores financeiros da compra e da venda. O valor financeiro da recompra
será igual ao da revenda, uma vez que é obrigatório o uso do PU estabelecido pelo Demab.
Para maiores detalhes sobre intermediação, ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais,
Intermediação.
Registro em data posterior
As operações compromissadas com PU de retorno definido admitem registro em data
posterior, desde que nas hipóteses previstas no Regulamento do Selic.
Os comandos relativos ao registro em data posterior, se transmitidos no próprio dia do
vencimento do compromisso, autorizam o registro e a liquidação da operação compromissada
e da respectiva recompra/revenda. Ou seja, não será necessário lançar o retorno do
compromisso (1056/SEL 1056 TpRetCompr = 01), caso o registro em data posterior da
respectiva operação compromissada seja efetuado no mesmo dia acordado para a
recompra/revenda.
Para outras informações a respeito das operações com registro em data posterior, ver Capítulo
VIII, Seção 4, Tópicos Especiais, Operações com registro em data posterior.
Consolidação
Os compromissos de recompra/revenda assumidos para a mesma data podem ser consolidados
(1058/SEL1058), desde que tenham por objeto títulos com o mesmo código, vencimento e
preço unitário de recompra/revenda e decorram de operações compromissadas sem
intermediação, liquidadas na mesma data e com o mesmo preço unitário de venda/compra.1

1

Ver, nesta seção, item 3. Operação de Consolidação (1058/SEL1058).
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Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054
Código Mensagem: SEL1054
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpCompr>
<TpUnilatrdd>
<NumOpSEL>
<DtIniLiquidCompr>
<DtOp>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Compromisso
Tipo Unilateralidade
Número Operação Selic
Data Início Liquidação Compromisso
Data Operação
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1054>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
CodMsg
Operação Selic
Número
NumOpSEL
Operação Selic
-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpCompr

Descrição
Código da operação compromissada.
IOS: 1054 ou
1354 (operação com registro em data posterior).
Mensagem: SEL1054.
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo compromisso = 01.
Só é informado por mensagem.

Tipo
Unilateralidade TpUnilatrdd

Tipo Unilateralidade: 1 (Nenhuma das partes).1
Por mensagem, o preenchimento deste campo é opcional.

Título

Código do título público.

IdentdTitSEL

1

As operações compromissadas tipos 2, 3 e 4(Tipo Unilateralidade 2, 3 e 4) estão descritas na Seção 6 deste
capítulo.
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Campo
IOS

Mensagem

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

CNPJ/CPF
Contraparte

CNPJ_CPFCtrapart

Data Operação
Original

DtOp

Data Início
Liquidação
Compromisso
Data Fim
Liquidação
Compromisso
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Intermediação
Preço Unitário
Retorno
Preço Unitário
Intermediação
Retorno
Número
Operação
Associada
Preferência
STR

DtIniLiquidCompr

VII.
Compromissada
Tipo 1
1054

Descrição
Cedente: conta de custódia normal 1 do participante ou
de cliente, ou conta de corretagem. 2
Cessionário: conta de custódia normal 2 do participante
ou de cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo
próprio liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
opcional).
IOS: campo disponível para preenchimento apenas no
caso de operação com registro em data posterior (1354).
Mensagem: data da operação.
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser
preenchido com a data de retorno (Data Fim Liquidação
Compromisso).
Por mensagem, o seu preenchimento é opcional.

DtOpRet

Data do retorno da operação compromissada.

DtVenc
QtdTit
PU

Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
PU da operação compromissada.
Preenchimento opcional.

PUIntmdc
PURet

PU de retorno (recompra/revenda).
Preenchimento opcional.

PUIntmdcRet

ChASEL

NívelPref

Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as
letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em
branco é assumido o nível mais baixo: "D".

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Valor
Financeiro
Valor
Financeiro
Retorno
ISelic Câmara
-

107

Mensagem
VlrFinanc
VlrFinancRet
DtMovto
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Descrição
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
Valor financeiro líquido de compromisso.
Na IOS, preenchimento opcional.
(em branco)
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054R1
Código Mensagem: SEL1054R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1054R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de retorno da
operação compromissada a ser utilizado na SEL1056.



Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR.



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação compromissada
conterá os seguintes dados:





a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
Número Controle STR, se houver movimentação financeira no STR;
Número Operação de Retorno, a ser utilizado na 1056.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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1.2. Operação 1057/SEL1054 TpCompr = 02 (com PU de retorno em aberto)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra sem preço certo
de liquidação futura e sem livre movimentação.
Data de retorno
O compromisso de recompra/revenda pode ser assumido para o dia posterior ao da liquidação
da operação compromissada até, no máximo, o dia útil imediatamente anterior à data de
vencimento dos títulos objeto dessa operação.
Em operação compromissada sem intermediação, admite-se a liquidação antecipada, total ou
parcial, da recompra/revenda.1
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1057

SEL1054

Descrição
Participante requisita Operação
compromissada com PU de retorno em
aberto.

Domínio
TpCompr = 02

A recompra/revenda dessa operação compromissada é efetuada por meio do código 1059
(SEL1056 TpRetCompr = 02).
Tipo Unilateralidade
Na operação compromissada tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1), a liquidação da
recompra/revenda se dá em data preestabelecida. Nenhuma das partes pode exigir
unilateralmente a liquidação do compromisso, e o compromisso não pode ser extinto por
comando unilateral.2
Data Início Liquidação Compromisso
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser preenchido com a data de retorno
(Data Fim Liquidação Compromisso). Por mensagem, contudo, o seu preenchimento é
opcional.
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
As operações 1057 (SEL1054 TpCompr = 02) não possuem PU de retorno definido na
contratação da operação.
Na liquidação da recompra/revenda, não há restrição quanto ao PU de retorno
(recompra/revenda) ser menor ou igual ao PU da operação compromissada (compra/venda).
Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação com um liquidante que não
seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq. Cedente/IFLiqdant
ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.3

1

Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
Ver Seção 6, para as operações compromissadas tipo 2, tipo 3 ou tipo 4.
3
No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
2
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Associações
A operação compromissada com prazo igual ou superior a um dia útil é considerada operação
principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só deve ser associada a
operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada intradia.1
Intermediação
As operações compromissadas com PU de retorno em aberto não podem ser objeto de
intermediação.
Registro em data posterior
As operações compromissadas com PU de retorno em aberto admitem registro em data
posterior, desde que nas hipóteses previstas no Regulamento do Selic.
Observe que o registro em data posterior de operações 1057 (SEL1054 TpCompr = 02) só é
possível quando o prazo do compromisso da operação compromissada for superior a um dia
útil.
Para mais informações a respeito de operações com registro em data posterior, ver Capítulo
VIII, Seção 4, Tópicos Especiais, Operações com registro em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

1

Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.
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Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054
Código Mensagem: SEL1054
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpCompr>
<TpUnilatrdd>
<NumOpSEL>
<DtOp>
<DtIniLiquidCompr>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Compromisso
Tipo Unilateralidade
Número Operação Selic
Data Operação
Data Início Liquidação Compromisso
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1054>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Descrição

Código
Operação

CodMsg

Código da operação compromissada.
IOS: 1057 e 1357 (operação com registro em data
posterior).
Mensagem: SEL1054.

Número
Operação Selic

NumOpSEL

Número da faixa numérica da instituição cedente.

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpCompr

Tipo
Unilateralidade

TpUnilatrdd

Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo compromisso: 02.
Só é informado por mensagem.
Tipo Unilateralidade: 1 (Nenhuma das partes). 1
Por mensagem, o preenchimento deste campo é opcional.

1

As operações compromissadas tipos 2, 3 e 4(Tipo Unilateralidade 2, 3 e 4) estão descritas na Seção 6 deste
capítulo.
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Campo
IOS
Título

Mensagem
IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

CNPJ/CPF
Contraparte

CNPJ_CPFCtrapart

Data Operação
Original

DtOp

Data Início
Liquidação
Compromisso
Data Fim
Liquidação
Compromisso
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número
Operação
Associada

DtIniLiquidCompr

DtOpRet
DtVenc
QtdTit
PU
PUIntmdc
PURet
PUIntmdcRet
ChASEL

VII.
Compromissada
Tipo 1
1057

Descrição
Código do título público.
Cedente: conta de custódia normal1 de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem. 2
Cessionário: conta de custódia normal 2 de participante
ou de cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo
próprio liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação
(preenchimento opcional).
Mensagem:
 se operação do dia: igual à data do movimento;
 se operação com registro em data posterior: data
em que deveria ter sido lançada.
IOS: campo para preenchimento apenas no caso de
operação com registro em data posterior (1357).
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser
preenchido com a data de retorno (Data Fim Liquidação
Compromisso).
Por mensagem, o seu preenchimento é opcional.
Data do retorno da operação compromissada.
Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
PU da operação compromissada.
(em branco). Só existente por mensagem.
(em branco). Só existente por mensagem.
(em branco). Só existente por mensagem.
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Campo
IOS

Mensagem

Preferência
STR
Valor
Financeiro
-

113

NívelPref

VlrFinanc
VlrFinancRet
DtMovto

VII.
Compromissada
Tipo 1
1057

Descrição
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as
letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em
branco é assumido o nível mais baixo de preferência:
"D".
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional
(em branco). Só existente por mensagem.
Data do movimento. Só é informado por mensagem.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
1057

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054R1
Código Mensagem: SEL1054R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1054R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de retorno da
operação compromissada a ser utilizado na SEL1056 TpRetCompr = 02;



Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação compromissada
conterá os seguintes dados:





a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
Número Controle STR, se houver movimentação financeira no STR;
Número da Operação de Retorno, a ser utilizado na 1059.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

1.3. Operação 1044/SEL1054 TpCompr = 03 ou 06 (com PU de retorno definido e livre
movimentação)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra com preço
certo de liquidação futura, admitindo-se livre movimentação dos títulos por parte do
cessionário.
Data de retorno
O compromisso de recompra/revenda pode ser acordado para o próprio dia da liquidação da
operação compromissada (operação intradia) até, no máximo, o dia útil imediatamente
anterior à data do vencimento dos títulos objeto dessa operação.
Em operação compromissada sem intermediação, admite-se a liquidação antecipada, total ou
parcial, da recompra/revenda.1
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1044

SEL1054

1044

SEL1054

Descrição
Domínio
Participante requisita Operação
compromissada com PU de retorno definido e TpCompr = 03
livre movimentação.
Participante requisita Operação
compromissada com PU de retorno definido e
TpCompr = 06
livre movimentação com retorno em câmara
2
de ativos.

A recompra/revenda da operação 1044 (SEL1054 TpCompr = 03) é efetuada por meio do
código 1056 (SEL1056 TpRetCompr = 01).
Tipo Unilateralidade
Na operação compromissada tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1), a liquidação da
recompra/revenda se dá em data preestabelecida. Nenhuma das partes pode exigir
unilateralmente a liquidação do compromisso, e o compromisso não pode ser extinto por
comando unilateral.3
Data Início Liquidação Compromisso
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser preenchido com a data de retorno
(Data Fim Liquidação Compromisso). Por mensagem, contudo, o seu preenchimento é
opcional.
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
O PU de retorno da operação compromissada é livremente determinado pelas partes, exceto
quando o compromisso de recompra/revenda for assumido para o próprio dia (operação
intradia). Nesse caso, o PU da recompra/revenda deve ser igual ao PU da operação
compromissada (compra/venda).
1

Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
As operações compromissadas com migração de retorno em câmara de ativos são tratadas no Capítulo IX,
Câmaras, Seção 5, Migração de operações entre Selic e Câmara de ativos.
3
Ver Seção 6, para as operações compromissadas tipo 2, tipo 3 ou tipo 4.
2
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VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

O PU de retorno (recompra/revenda) poderá ser maior, menor ou igual ao PU da operação
compromissada (compra/venda). Porém, no caso de haver intermediação na operação, a regra
só é válida desde que o intermediador não tenha prejuízo.
Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação com um liquidante que não
seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq. Cedente/IFLiqdant
ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Associações
A operação compromissada com prazo igual ou superior a um dia útil é considerada operação
principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só deve ser associada a
operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada intradia.
Já a operação compromissada intradia é considerada operação acessória em um conjunto de
operações associadas.2
Intermediação
As operações compromissadas com PU de retorno definido e livre movimentação podem ser
objeto de intermediação, desde que não existam associações nas pontas (a única associação
admitida nesse caso é a referente à própria intermediação).3
A instituição intermediária não lança o retorno (recompra/revenda) da operação
compromissada (1056/SEL1056 TpRetCompr = 01). O retorno é feito automaticamente pelo
sistema quando as partes vendedora e compradora efetuam o seu registro. Note-se, contudo,
que o número da conta da instituição intermediária é utilizado pelas contrapartes em seu
lançamento de retorno.
O resultado financeiro da intermediação corresponde à(s) diferença(s), que não pode(m) ser
negativa(s), entre os valores financeiros da compra e da venda e/ou da recompra e da revenda.
Registro em data posterior
As operações compromissadas com PU de retorno definido e livre movimentação não podem
ser objeto de registro em data posterior.
Consolidação
Os compromissos de recompra/revenda assumidos para a mesma data podem ser consolidados
(1058/SEL1058), desde que tenham por objeto títulos com o mesmo código, vencimento e
preço unitário de recompra/revenda e decorram de operações compromissadas sem
intermediação, liquidadas na mesma data e com o mesmo preço unitário de venda/compra.4

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
2
Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para maiores detalhes.
3
Informe Selic 8/2008 de 27/06/2008.
4
Ver, nesta seção, item 3. Operação de Consolidação (1058/SEL1058).
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VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

Orientação para o registro de operações
Na IOS
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VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054
Código Mensagem: SEL1054
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpCompr>
<TpUnilatrdd>
<NumOpSEL>
<DtOp>
<DtIniLiquidCompr>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Compromisso
Tipo Unilateralidade
Número Operação Selic
Data Operação
Data Início Liquidação Compromisso
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1054>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpCompr

Descrição
Código da operação compromissada.
IOS: 1044.
Mensagem: SEL1054.
Número da faixa numérica da instituição cedente.1
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo compromisso = 03.
Caso o retorno do compromisso ocorra em câmara de
ativos2, tipo compromisso = 06.

1

Quando se tratar da efetivação de operação compromissada pré-registrada pela câmara através da mensagem
SEL1032, o número da operação deve ser o mesmo que o cedente informou à câmara e que este registrou no
campo NumOpSelOr (Número de Operação Selic Original) da mensagem SEL1032.
2
A descrição da migração de retorno de operação compromissada em câmara de ativos está no Capítulo IX
Câmaras, Seção 5, Migração de Operações entre Selic e Câmara de Ativos.
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Campo
IOS

Mensagem

VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

Descrição
Só é informado por mensagem.

Tipo
Unilateralidade

TpUnilatrdd

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

CNPJ/CPF
Contraparte

CNPJ_CPFCtrapart

-

DtOp

Data Início
Liquidação
Compromisso

DtIniLiquidCompr

Data Fim
Liquidação
Compromisso
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Intermediação
Preço Unitário
Retorno
Preço Unitário
Intermediação
Retorno

DtOpRet
DtVenc
QtdTit
PU
PUIntmdc
PURet

Tipo Unilateralidade: 1(Nenhuma das partes).1
Por mensagem, o preenchimento deste campo é opcional.
Código do título público.
Cedente: conta de custódia normal 2 de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem.3
Cessionário: conta de custódia normal 4 de participante
ou de cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo
próprio liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
Campo de preenchimento opcional.
Data da operação.
Só é informado por mensagem.
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser
preenchido com a data de retorno (Data Fim Liquidação
Compromisso).
Por mensagem, o seu preenchimento é opcional.
Data do retorno da operação compromissada.
Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
PU da operação compromissada.
Preenchimento opcional.
PU de retorno (recompra/revenda).1
Preenchimento opcional.

PUIntmdcRet

1

As operações compromissadas tipos 2, 3 e 4(Tipo Unilateralidade 2, 3 e 4) estão descritas na Seção 6 deste
capítulo.
2
Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
3
Para mais informações sobre intermediação ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação.
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Campo
IOS
Número
Operação
Associada

Mensagem
ChASEL

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

Valor
Financeiro
Retorno

VlrFinancRet

ISelic Câmara

-

-

DtMovto

VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

Descrição
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as
letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em
branco é assumido o nível mais baixo de preferência:
"D".
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
Valor financeiro líquido de compromisso.
Na IOS, preenchimento opcional.

ISelic da câmara. Esse campo só deve ser preenchido
caso o retorno do compromisso ocorra em câmara de
ativos.1
Só é informado na IOS.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

1

A descrição da migração de retorno de operação compromissada em câmara de ativos está no Capítulo IX,
Câmaras, Seção 5, Migração de Operações entre Selic e Câmara de Ativos.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
1044

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054R1
Código Mensagem: SEL1054R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[ 1..1]
[1..1]

</SEL1054R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de retorno da
operação compromissada SEL1056;



Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
No caso de participante de outras redes que não a RSFN, o lançamento na IOS pode ser
efetuado com ou sem resposta. Caso seja feita a opção "Sim", a IOS exibe a resposta no
rodapé da tela de lançamento. Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da
operação compromissada conterá os seguintes dados:





a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
Número Controle STR, se houver movimentação financeira no STR;
Número da Operação de Retorno, a ser utilizado na 1056.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Compromissada
Tipo 1
1047

1.4. Operação 1047/SEL1054 TpCompr =04 (com PU de retorno em aberto e livre
movimentação)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra sem preço certo
de liquidação futura, admitindo-se livre movimentação dos títulos por parte do cessionário.
Data de retorno
O compromisso de recompra/revenda pode ser acordado para o dia posterior ao da liquidação
da operação compromissada até, no máximo, o dia útil imediatamente anterior à data do
vencimento dos títulos objeto dessa operação.
Em operação compromissada sem intermediação, admite-se a liquidação antecipada, total ou
parcial, da recompra/revenda.1
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1047

SEL1054

Descrição
Participante requisita Operação
compromissada com PU de retorno em
aberto com livre movimentação.

Domínio
Tpcompr = 04

A recompra/revenda dessa operação compromissada é efetuada por meio do código 1059
(SEL1056 TpRetCompr = 02).
Tipo Unilateralidade
Na operação compromissada tipo 1 (Tipo Unilateralidade = 1), a liquidação da
recompra/revenda se dá em data preestabelecida. Nenhuma das partes pode exigir
unilateralmente a liquidação do compromisso, e o compromisso não pode ser extinto por
comando unilateral.2
Data Início Liquidação Compromisso
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser preenchido com a data de retorno
(Data Fim Liquidação Compromisso). Por mensagem, contudo, o seu preenchimento é
opcional.
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
As operações 1047 (SEL1054 TpCompr = 04) não possuem PU de retorno definido na
contratação da operação.
Na liquidação da recompra/revenda, não há restrição quanto ao PU de retorno
(recompra/revenda) ser menor ou igual ao PU da operação compromissada (compra/venda).
Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação com um liquidante que não
seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq. Cedente/IFLiqdant
ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.3
1

Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
Ver Seção 6, para as operações compromissadas tipo 2, tipo 3 ou tipo 4.
3
No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
2

122

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Compromissada
Tipo 1
1047

Associações
A operação compromissada com prazo igual ou superior a um dia útil é considerada operação
principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só deve ser associada a
operações acessórias, como o redesconto e a compromissada intradia.1
Intermediação
As operações compromissadas com PU de retorno em aberto e livre movimentação não
podem ser objeto de intermediação.
Registro em data posterior
As operações compromissadas com PU de retorno em aberto e livre movimentação não
podem ser objeto de registro em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

1

Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.
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Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054
Código Mensagem: SEL1054
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpCompr>
<TpUnilatrdd>
<NumOpSEL>
<DtOp>
<DtIniLiquidCompr>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Compromisso
Tipo Unilateralidade
Número Operação Selic
Data Operação
Data Início Liquidação Compromisso
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1054>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpCompr

Tipo
Unilateralidade
Título

TpUnilatrdd
IdentdTitSEL

Descrição
Código da operação compromissada.
IOS: 1047.
Mensagem: SEL1054.
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo compromisso: 04
Só é informado por mensagem.
Tipo Unilateralidade: 1 (Nenhuma das partes). 1
Por mensagem, o preenchimento deste campo é opcional.
Código do título público.

1

As operações compromissadas tipos 2, 3 e 4(Tipo Unilateralidade 2, 3 e 4) estão descritas na Seção 6 deste
capítulo.
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Campo
IOS

Mensagem

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

CNPJ/CPF
Contraparte
Data Início
Liquidação
Compromisso
Data Fim
Liquidação
Compromisso
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número
Operação
Associada
Preferência
STR
Valor
Financeiro
-

CNPJ_CPFCtrapart
DtOp
DtIniLiquidCompr

VII.
Compromissada
Tipo 1
1047

Descrição
Cedente: conta de custódia normal 1 de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem. 2
Cessionário: conta de custódia normal 2de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido,
caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
opcional).
Data da operação. Só é informado por mensagem.
Na operação compromissada tipo 1, esse campo deve ser
preenchido com a data de retorno (Data Fim Liquidação
Compromisso).
Por mensagem, o seu preenchimento é opcional.
Data do retorno da operação compromissada.

DtOpRet
DtVenc
QtdTit
PU
PUIntmdc
PURet
PUIntmdcRet
ChASEL

NívelPref
VlrFinanc
VlrFinancRet
DtMovto

Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preenchimento opcional.
(em branco). Só existente por mensagem.
(em branco). Só existente por mensagem.
(em branco). Só existente por mensagem.
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo de preferência: "D".
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
(em branco). Só existente por mensagem.
Data do movimento. Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Tipo 1
1047

Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1054R1
Código Mensagem: SEL1054R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1054R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1054R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de retorno da
operação compromissada SEL1056;



Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação compromissada
conterá os seguintes dados:





a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
o Número Controle STR, se houver movimentação financeira no STR;
o Número da Operação de Retorno, a ser utilizado na 1059.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1056

2. Recompra/Revenda (Compromissada tipo 1)
2.1. Operação 1056/SEL1056 TpRetCompr =01 (com PU de retorno definido)
Retorno de operação compromissada para liquidação de compromisso assumido
anteriormente com PU de retorno definido.
Portanto, as operações compromissadas contratadas sob os códigos 1054 e 1044 (SEL1054
TpCompr = 01 e 03) devem ter o retorno sob o código 1056 (SEL1056 TpRetCompr = 01).
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1056

SEL1056

Descrição
Domínio
Participante requisita Retorno operação
TpRetCompr = 01
compromissada

As recompras/revendas sob o código 1056 /SEL1056 TpComp = 01 devem ser lançadas na
data de retorno estabelecida na contratação da operação compromissada.
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
O PU de recompra/revenda na operação 1056 /SEL 1056 TpRetCompr = 01 é o PU de retorno
estabelecido na contratação da operação compromissada que lhe deu origem (1054 ou 1044).
Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação de retorno com um liquidante
que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Contudo, se a data do retorno coincidir com a data do resgate dos títulos,2 a operação de
recompra/revenda será liquidada obrigatoriamente pelo liquidante-padrão, uma vez que os
comandos serão transmitidos automaticamente pelo Selic nos procedimentos de abertura do
sistema.
Antecipação
Admite-se a liquidação antecipada, total ou parcial, da recompra/revenda decorrente de
operação compromissada sem intermediação (ver 1055/SEL1056 TpRetComp = 03).3
A parcela final, se for lançada na data de retorno prevista originalmente, deve ser feita sob o
código 1056/SEL1056 TpRetCompr = 01 (operação com PU de retorno definido) pelo total
remanescente, tendo como número de operação Selic o número de retorno atribuído pelo
sistema (faixa 9XXXXX).

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
2
Possibilidade existente para as operações 1054/ SEL1054 TpCompr = 01 de prazo de um dia.
3
Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1056

Associações
O retorno de operação compromissada, com prazo igual ou superior a um dia útil, é
considerado operação principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só
deve ser associado a operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada
intradia.
Já o retorno de operação compromissada intradia é considerado operação acessória em um
conjunto de operações associadas.1
Intermediação
No caso de haver intermediação na operação compromissada, o retorno dessa operação tem as
seguintes características:


A instituição intermediária (broker) não lança a operação de recompra/revenda.
Apenas o comprador e o vendedor final efetuam os lançamentos.



As pontas da operação (comprador e vendedor final) lançam a operação
1056/SEL1056 TpRetCompr = 01, utilizando como contraparte a conta da
instituição intermediária, e o sistema promove a atualização da operação.

Registro em data posterior
A recompra/revenda de operação compromissada com PU de retorno definido não admite
registro em data posterior.
Consolidação
Os compromissos de recompra/revenda assumidos para a mesma data podem ser consolidados
(1058/SEL1058), desde que tenham por objeto títulos com o mesmo código, vencimento e
preço unitário de recompra/revenda e decorram de operações compromissadas sem
intermediação, liquidadas na mesma data e com o mesmo preço unitário de venda/compra.2
Compromisso não liquidado
Como regra geral, compromisso não liquidado é a recompra/revenda não atualizada até o
fechamento do Selic da data de retorno.3
Cancelamento por decurso de prazo
Não estão sujeitos ao prazo de cancelamento de 60 minutos (EXP), previsto em normativo
próprio, os comandos de recompra/revenda (códigos 1056 ou 1059) na data do retorno.4

1

Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.
Ver nesta seção item 3. Operação de Consolidação (1058/SEL1058).
3
A mensagem SEL1614 será enviada às partes no momento de caracterização de compromisso não liquidado.
Para mais informações sobre compromissos não liquidados, ver Seção 4.
4
Para informações sobre cancelamento por decurso de prazo em operações compromissadas, ver Seção 4.
2
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Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Tipo 1
Recompra/Revenda
1056

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Retorno Operação Compromissada (total ou parcial)
Tag Mensagem:
SEL1056
Código Mensagem: SEL1056
Emissor: Participante
Destinatário:
SELIC
Tag

Nome do Campo

Mult.

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Retorno Compromisso
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Operação
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

<SEL1056>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpRetCompr>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtOp>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

</SEL1056>
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Tipo 1
Recompra/Revenda
1056

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpRetCompr

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

Descrição
Código do retorno da operação compromissada.
IOS: 1056.
Mensagem: SEL1056.
O Número de Operação Selic deve ser o Número Operação
Selic Retorno fornecido1:
1 - Por mensagem:
 Na R1 da contratação da operação compromissada
que originou a recompra/revenda, ou
 Na R1 do evento de consolidação de operação
compromissada SEL1058.2
2 - Na IOS:
 Na resposta da operação compromissada que
originou a recompra, revenda, ou
 Na resposta da operação de consolidação de
operações compromissadas 1058.2
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo retorno compromisso: 01.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente: é a conta utilizada como cessionária da operação
1054 ou 1044(SEL1054 TpCompr = 01 ou 03)
correspondente.
Cessionário: é a conta utilizada como cedente da operação
1054 ou 1044 (SEL1054 TpCompr = 01 ou 03)
correspondente.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido,
caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o

1 - A instituição pode verificar o número de operação a ser utilizado na operação de recompra/revenda em seu
extrato de recompras e revendas no endereço eletrônico www.selic.rtm. Para maiores detalhes, ver Capítulo
VIII, Seção 6, Tópicos Especiais, Extratos.
2 - . Para maiores detalhes sobre consolidação, ver nesta mesma seção, item 3. Operação de Consolidação
(1058/SEL1058).
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Campo
IOS

Mensagem

-

DtOp

Data Operação
Original
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Intermediação
Número
Operação
Associada

DtOpOr
DtVenc
QtdTit
PU
PUIntmdc
ChASEL

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

-

Descrição
ISelic do liquidante escolhido.
Data da operação: igual à data do movimento.
Só é informado por mensagem.
Data da operação original: data do lançamento da operação
compromissada correspondente.
Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preço unitário de retorno da operação 1054 ou 1044
(SEL1054 TpCompr =01 ou 03) correspondente.
Preenchimento opcional.
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo de preferência: "D".

Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
(em branco).1
DtOpRet
Só existente por mensagem.
(em branco).2
NumOpSELRet
Só existente por mensagem.
Data do movimento.
DtMovto
Só é informado por mensagem.

1

Os campos DtOpRet e NumOpSELRet, presentes na mensagem, são preenchidos apenas no caso de
antecipação parcial ou total do retorno. Ver item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03., nesta mesma
seção.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1056

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de retorno de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Retorno Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1056R1
Código Mensagem: SEL1056R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1056R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF> ISPB
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1056R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da
recompra/revenda conterá os seguintes dados:




operação de

a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
o Número de Controle STR, se houver movimentação financeira no STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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2.2. Operação 1059/SEL1056 TpRetCompr =02 (com PU de retorno em aberto)
Retorno de operação compromissada para liquidação de compromisso assumido
anteriormente com PU de retorno em aberto.
As operações compromissadas contratadas sob os códigos 1047 e 1057 (SEL1054 TpCompr =
04 e 02) devem ter o retorno sob o código 1059/SEL1056 TpRetCompr = 02.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1059

SEL1056

Descrição
Participante requisita Retorno operação
compromissada com PU de retorno em
aberto.

Domínio
TpRetCompr = 02

As recompras/revendas sob o código 1059/SEL1056 TpComp = 02 devem ser lançadas na
data de retorno estabelecida na contratação da operação compromissada.
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
Não há restrição quanto ao PU de retorno (recompra/revenda) ser menor ou igual ao PU da
operação compromissada.
Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação de retorno com um liquidante
que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Antecipação
Admite-se a liquidação antecipada, total ou parcial, da recompra/revenda decorrente de
operação compromissada sem intermediação (ver 1055/SEL1056 TpRetComp = 03).2
A parcela final, se for lançada na data de retorno prevista originalmente, deve ser feita sob o
código 1059/SEL1056 TpRetCompr = 02 (operação com PU de retorno em aberto) pelo total
remanescente.
Associações
O retorno de operação compromissada com prazo igual ou superior a um dia útil é
considerado operação principal em uma cadeia de operações associadas. De modo geral, só
deve ser associado a operações acessórias, como o redesconto e a operação compromissada
intradia.3
Intermediação
A recompra/revenda de operação compromissada com PU de retorno em aberto não admite
intermediação.

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
2
Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03.
3
Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes

134

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1059

Registro em data posterior
A recompra/revenda de operação compromissada com PU de retorno em aberto não admite
registro em data posterior.
Compromisso não liquidado
Como regra geral, compromisso não liquidado é a recompra/revenda não atualizada até o
fechamento do Selic da data de retorno.1
Cancelamento por decurso de prazo
Não estão sujeitos ao prazo de cancelamento de 60 minutos (EXP), previsto em normativo
próprio, os comandos de recompra/revenda (códigos 1056 ou 1059) na data do retorno.2

1

A mensagem SEL1614 será enviada às partes no momento de caracterização de compromisso não liquidado.
Para mais informações sobre compromissos não liquidados, ver Seção 4.
2
Para mais informações sobre cancelamento por decurso de prazo ou incompatibilidade nas operações
compromissadas, ver Seção 4.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1059

Orientação para o registro de operações
Na IOS
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1059

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Retorno Operação Compromissada (total ou parcial)
Tag Mensagem:
SEL1056
Código Mensagem: SEL1056
Emissor: Participante
Destinatário:
SELIC
Tag

Nome do Campo

Mult.

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Retorno Compromisso
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Operação
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

<SEL1056>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpRetCompr>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtOp>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

</SEL1056>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpRetCompr

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

137

Descrição
Código do retorno da operação compromissada.
IOS: 1059.
Mensagem: SEL1056.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo retorno compromisso: 02.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente, é a conta utilizada como cessionária da operação
1057 ou 1047 (SEL1054 TpCompr =02 ou 04).
Cessionário, é a conta utilizada como cedente da operação
1057 ou 1047 (SEL1054 TpCompr =02 ou 04)
correspondente.
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Campo
IOS

Mensagem

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

-

DtOp

Data Operação
Original

DtOpOr

Número
Operação Selic

NumOpSEL

Data
Vencimento
Quantidade

DtVenc
QtdTit

Preço Unitário

PU

Número
Operação
Associada

PUIntmdc

Preferência
STR
Valor
Financeiro
-

ChASEL

VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1059

Descrição
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido,
caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido (quatro primeiros
dígitos da conta).
Data da operação: igual à data do movimento.
Só é informado por mensagem.
Data da operação original: data do lançamento da operação
compromissada correspondente.
O Número de Operação Selic é igual ao Número Operação
Selic Retorno fornecido:1
 Por mensagem: na R1 da contratação da operação
compromissada que originou a recompra/revenda;
 Na IOS: na resposta da operação compromissada
que originou a recompra/revenda.
Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preço unitário de compromisso calculado, pelas partes
envolvidas.
(em branco). Só existente por mensagem.
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.

Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo de preferência: "D".
Valor financeiro líquido.
VlrFinanc
Na IOS, preenchimento opcional.
DtOpRet
(em branco).3 Só existente por mensagem.
NumOpSELRet (em branco).3 Só existente por mensagem.
DtMovto
Data do movimento. Só é informado por mensagem.
NívelPref

1 - A instituição pode verificar o número de operação de recompra/revenda a ser utilizado em seu extrato de
recompras e revendas no endereço eletrônico www.selic.rtm. Para maiores detalhes, ver Capítulo VIII,
Seção 6, Tópicos Especiais, Extratos.
2 - Os campos DtOpRet e NumOpSELRet, presentes na mensagem, são preenchidos apenas no caso de
antecipação parcial ou total do retorno. Ver item 2.3.Operação 1055 /SEL1056 TpRetComp = 03., nesta
seção.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1059

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de retorno de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Retorno Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1056R1
Código Mensagem: SEL1056R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1056R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF> ISPB
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1056R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da
recompra/revenda conterá os seguintes dados:




operação de

a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
o Número Controle STR, se houver movimentação financeira no STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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2.3. Operação 1055/SEL1056 TpRetCompr =03 (Antecipação de retorno)
Antecipação de recompra/revenda, parcial ou total, de operação compromissada.
As operações compromissadas sem intermediação contratadas sob os códigos 1054, 1057,
1044 e 1047 (SEL1054 TpCompr = 01, 02, 03 e 04) podem ter a recompra/revenda
antecipada, desde que haja interesse das partes envolvidas.
Registro
IOS
Código
1055

Mensagem
Código
Descrição
Participante requisita Antecipação parcial ou
SEL1056
total de retorno de operação compromissada

Domínio
TpRetCompr = 03

No lançamento dessa operação, o Número de Operação Selic deve ser um número da faixa da
instituição cedente, e o Número de Operação Original deve ser o número da operação de
retorno atribuído pelo sistema (faixa 9XXXXX).
Observações


A antecipação total da recompra/revenda pode ocorrer desde a data da contratação da
operação compromissada até a véspera da data de retorno (Data Fim Liquidação
Compromisso).



A antecipação parcial da recompra/revenda pode ocorrer desde a data da contratação
da operação compromissada até a data de retorno (Data Fim Liquidação
Compromisso), inclusive, observado que a parcela final, se for nessa data, deve ser
efetuada pelos códigos 1056 ou 1059 (SEL1056 TpRetCompr = 01 ou 02).



É possível efetuar a antecipação parcial de uma operação compromissada intradia.



Em caso de consolidação de operações compromissadas (1058/SEL1058),1 o sistema
admite que o retorno consolidado seja antecipado.

Preço Unitário (PU) de recompra/revenda antecipada
O PU da recompra/revenda antecipada é determinado livremente pelas partes, observado que:


Não há restrição quanto ao PU da recompra/revenda ser menor ou igual ao PU da
operação compromissada (compra/venda), e



Se o compromisso for antecipado para o mesmo dia em que foi liquidada a operação
compromissada (operação intradia), o PU de recompra/revenda deve ser
obrigatoriamente igual ao PU de compra/venda da contração da operação original.
Essa regra é válida também para as operações compromissadas com PU em aberto
com ou sem livre movimentação.

Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a antecipação de retorno com um
liquidante que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
1

Para consolidação de operações compromissadas, ver neste capítulo item 3, Operação de Consolidação
(1058/SEL 1058).
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1055

Associações
A antecipação da recompra/revenda em operação compromissada com prazo igual ou superior
a um dia útil é considerada operação principal em uma cadeia de operações associadas.
A antecipação da recompra/revenda efetuada no mesmo dia da liquidação da operação
compromissada (operação intradia) é considerada operação acessória em um conjunto de
operações associadas. Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações.
Intermediação
Não é possível antecipar o retorno de uma operação compromissada em que haja instituição
intermediária envolvida.
Operações com registro em data posterior
As operações de antecipação de recompra/revenda só admitem registro em data posterior nas
hipóteses previstas no Regulamento do Selic.
Para mais informações a respeito do registro em data posterior, ver Capítulo VIII, Seção 4,
Tópicos Especiais, Operações com registro em data posterior.

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1055

Orientação para o registro de operações
Na IOS
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1055

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Retorno Operação Compromissada (total ou parcial)
Tag Mensagem:
SEL1056
Código Mensagem: SEL1056
Emissor: Participante
Destinatário:
SELIC
Tag

Nome do Campo

Mult.

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Retorno Compromisso
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Operação
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

<SEL1056>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpRetCompr>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtOp>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

</SEL1056>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

Número
Operação

NumOpSEL

Número
Operação
Original

NumOpSELRet

Descrição
Código da operação compromissada.
IOS: 1055 e 1355 (operação com registro em data posterior).
Mensagem: SEL1056.
O Número de Operação Selic é um número novo da faixa
numérica da instituição cedente.
O Número de Operação Selic Retorno deve ser igual ao
Número Operação Retorno fornecido1:
1 - Por mensagem:
 na R1 da contratação da operação compromissada
que originou a recompra/revenda, ou
 na R1 da operação de consolidação de operações
compromissadas 1058 (SEL1058)2, em caso de
antecipação de retorno consolidado.

1 - A instituição pode verificar o número de operação de retorno fornecido pelo sistema, no extrato de
recompras e revendas (no endereço eletrônico www.selic.rtm). Ver Capítulo VIII, Seção 6, Tópicos
Especiais, Extratos.
2 - É possível requisitar a consolidação de operações compromissadas de uma mesma instituição com mesmo
título por meio da operação 1058 (SEL1058). Ver neste capítulo, item 4.3.
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Campo
IOS

Mensagem

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpRetCompr

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

-

DtOp

Data Fim
Liquidação
Compromisso

DtOpRet
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VII.
Compromissada
Tipo 1
Recompra/Revenda
1055

Descrição
2 - Na IOS:
 na resposta da operação compromissada que originou
a recompra/revenda, ou
 na resposta da operação de consolidação de
operações compromissadas 1058 (SEL1058)2, em
caso de antecipação de retorno consolidado.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo retorno compromisso: 03.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente: é a conta utilizada como cessionária da operação
1054 (SEL1054 TpCompr = 01), 1057 (SEL1054 TpCompr
= 02), 1044 (SEL1054 TpCompr = 03) ou 1047 (SEL1054
TpCompr = 04) correspondente.
Cessionário: é a conta utilizada como cedente da operação
1054 (SEL1054 TpCompr = 01), 1057 (SEL1054 TpCompr
=02), 1044 (SEL1054 TpCompr = 03) ou 1047 (SEL1054
TpCompr =04) correspondente.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Mensagem:
Preencher com o ISelic do participante liquidante escolhido,
caso a liquidação não seja efetuada pelo liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido (quatro primeiros
dígitos da conta).
Data da Operação:
Para operação no dia do lançamento: igual à Data do
Movimento;
Para operação com registro em data posterior: igual à Data
em que a operação deveria ter sido lançada.
Só é informado por mensagem.
Data do retorno da operação compromissada.
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Campo
IOS

Mensagem

Data Operação
Original

Data
Vencimento
Quantidade

DtOpOr

Na IOS:
 Para operação no dia do lançamento: igual à Data em
que foi lançada a operação compromissada;
 Para operação com registro em data posterior: a data
em que a operação deveria ter sido lançada.
Por mensagem: data em que foi lançada a operação
compromissada.

DtVenc

Data do Vencimento do título público.

QtdTit

Quantidade de títulos.
O PU de antecipação de retorno (livremente acordado pelas
partes).
No caso de o compromisso de recompra/revenda ser
antecipado para o mesmo dia da contratação da operação
compromissada, o PU de retorno deve ser obrigatoriamente
igual ao PU da operação compromissada.
(em branco). Só existente por mensagem.
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
preenchido quando houver uma operação associada.

Preço Unitário

PU

Número
Operação
Associada

PUIntmdc
ChASEL

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

-

DtMovto

145

Descrição

Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo de preferência: "D".
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de retorno de operação compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Retorno Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1056R1
Código Mensagem: SEL1056R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1056R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF> ISPB
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1056R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com liquidação
financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de antecipação
conterá os seguintes dados:




a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
o Número de Controle STR, se houver movimentação financeira no STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para
maiores detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS
e por mensagem.
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3. Operação de Consolidação 1058/SEL1058
A operação de consolidação permite transformar em uma única operação os compromissos de
recompra/revenda assumidos para a mesma data, se for de interesse das partes.
As seguintes regras devem ser observadas:


Cedente e cessionário devem ser os mesmos, em todos os compromissos de
recompra/revenda. Ambos devem lançar suas respectivas pontas (necessário duplo
comando);



Os compromissos de recompra/revenda devem decorrer de operações compromissadas
com PU de retorno definido (1044 e 1054), sem intermediação e com o mesmo preço
unitário de venda/compra;



Os títulos objeto dos compromissos de recompra/revenda devem ter o mesmo código,
vencimento e preço unitário de recompra/revenda;



Os compromissos de recompra/revenda podem ser consolidados desde a data da
contratação da operação compromissada até, e inclusive, a data de retorno das
operações.

Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

1058

SEL1058

Participante requisita consolidação de operações compromissadas

A operação de consolidação é lançada tendo como Número de Operação Selic um número da
faixa da instituição cedente.
O valor financeiro da operação compromissada é calculado, multiplicando-se o PU pela
quantidade (total) e truncando-se com duas casas decimais, como é o padrão estabelecido pelo
Selic.
O valor financeiro da recompra/revenda é calculado da mesma forma que no parágrafo
anterior, só que utilizando-se o PU de retorno.
Uma vez atualizada a operação de consolidação (1058/SEL1058), os participantes envolvidos
devem lançar o retorno dos compromissos consolidados (1056/SEL1056 TpRetCompr = 01)
na data prevista. O novo Número de Operação Selic a ser utilizado para o lançamento do
retorno é informado pelo sistema:


Por mensagem: no campo Número Operação Selic Retorno (NumOpSELRet) da R1
da SEL1058;



Na IOS: por meio do Número de Operação de Retorno obtido após a atualização da
operação 1058.
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Observações

1



As operações consolidadas não podem ser objeto de registro em data posterior.



Os participantes envolvidos não devem lançar o retorno individual (1056/SEL1056
TpRetCompr = 01) de qualquer das operações compromissadas consolidadas por 1058
(SEL1058).



Na atualização da operação de consolidação não há movimentação da conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação dos participantes envolvidos.



Pode ser consolidado o saldo de uma operação compromissada que já tenha sido
parcialmente antecipada por operação 1055 (SEL1056 TpRetCompr = 03).1



Também é possível antecipar, por meio da operação acima citada, o retorno
previamente consolidado.

Para maiores detalhes, ver nesta seção item 2.3, Antecipação (1055/SEL1056 TpRetCompr = 03).
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Consolidação Operações Compromissadas
Tag Mensagem:
SEL1058
Código Mensagem: SEL1058
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1058>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1058>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionário

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Data Fim
Liquidação
Compromisso
Número
Operação Selic
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Retorno

DtOpRet
NumOpSEL
DtVenc
QtdTit
PU
PURet

Valor
Financeiro

VlrFinanc

Valor
Financeiro
Retorno

VlrFinancRet

-

DtMovto
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Descrição
Código da operação.
IOS: 1058.
Mensagem: SEL1058.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente da operação de retorno (1056/SEL1056
TpRetCompr = 01).
Cessionário da operação de retorno (1056/SEL1056
TpRetCompr = 01).
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Data do retorno da operação compromissada.
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Data do Vencimento do título público.
Somatório das quantidades das operações individuais.
PU da operação compromissada.
PU de retorno (recompra/revenda).
Valor financeiro líquido da operação compromissada:
calculado multiplicando-se o PU pela quantidade (total) e
truncando com duas casas decimais.
Valor financeiro líquido da recompra/revenda: calculado
multiplicando-se o PU de retorno pela quantidade (total) e
truncando com duas casas decimais.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de consolidação de operações compromissadas, a resposta apresenta as
seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Consolidação Operações Compromissadas
Tag Mensagem:
SEL1058R1
Código Mensagem: SEL1058R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1058R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<SitOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Situação Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1058R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de retorno
resultante da consolidação das recompras/revendas a ser utilizado na SEL1056
TpRetCompr = 01.



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de consolidação de
operações compromissadas conterá os seguintes dados:




a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
o Número de Operação Retorno, que deverá ser utilizado na operação 1056, na data do
compromisso;
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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Seção 6 – Operações compromissadas tipos 2, 3 e 4
As especificidades das operações compromissadas tipo 2, tipo 3 e tipo 4 estão descritas na
presente seção.
Para considerações gerais a respeito dos quatro tipos existentes de operações
compromissadas, ver Seção 4.
Para a descrição da operação compromissada convencional ou tipo 1, ver Seção 5.
1. Operação compromissada tipo 2 (Tipo Unilateralidade = 2, qualquer das partes)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra, na qual
qualquer uma das partes (cedente ou cessionário) pode exigir unilateralmente a liquidação do
compromisso, em determinado prazo.
A parte interessada exerce o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso
com a transmissão do comando de recompra/revenda durante o período compreendido entre a
Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim Liquidação Compromisso (data de
retorno).
Registro da operação
O registro da operação compromissada tipo 2 ocorre da mesma forma que na operação
convencional ou tipo 1, ou seja, conforme o tipo de compromisso:
IOS
Código

Código

Mensagem
Tipo Compromisso
(Domínio)
TpCompr = 01
TpCompr = 02

1054
1057

SEL1054
SEL1054

1044

SEL1054

TpCompr = 03

1047

SEL1054

TpCompr = 04

Descrição
Compra com PU de retorno definido
Compra com PU em aberto
Compra com livre movimentação e PU de
retorno definido
Compra com livre movimentação e PU em
aberto

Tipo Unilateralidade
O campo Tipo Unilateralidade, tanto na IOS quanto na mensagem SEL1054, define a parte
que tem o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso (tipo 1, tipo 2, tipo 3
ou tipo 4).
Na compromissada tipo 2, esse campo deverá ser preenchido com Tipo de Unilateralidade =
2.
IOS

Mensagem

Código

Código

Descrição

Tipo
Unilateralidade

1054
1057
1044
1047

SEL1054

Participante requisita Operação compromissada

TpUnilatrdd = 2
(qualquer das partes)
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Data Início Liquidação Compromisso
A data informada no campo Data Início Liquidação Compromisso deve estar compreendida
entre o dia útil posterior à data de contratação da operação compromissada e a véspera da data
de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso).
Ou seja, não são admitidas como Data Início Liquidação Compromisso nem a data de
contratação da operação compromissada, nem a própria data de retorno.
Data de retorno
A definição da data de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso) na operação
compromissada tipo 2 segue as regras já estabelecidas para a compromissada tipo 1 e mais as
seguintes restrições adicionais:
1- a data de retorno não poderá ser igual à data da contratação da operação
compromissada (operação intradia); e
2- a data do retorno não poderá ser o dia útil subsequente ao da liquidação da respectiva
operação compromissada (operação over).
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
O PU de recompra/revenda (códigos 1056 ou 1059) segue as regras já estabelecidas para a
operação compromissada tipo 1.
Em caso de operação com PU de retorno definido, deve-se observar ainda o seguinte:




Durante o prazo que vai da Data Início Liquidação Compromisso até a véspera da
Data Fim Liquidação Compromisso, o PU de recompra/revenda poderá ser igual,
maior ou menor que o PU de recompra/revenda estabelecido na contratação da
operação compromissada.
Na própria Data Fim Liquidação Compromisso, o PU de recompra/revenda deverá ser
o PU de recompra/revenda estabelecido na contratação da operação compromissada.

Recompra/Revenda por direito unilateral
O período compreendido entre a Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim
Liquidação Compromisso (inclusive) define o prazo para a liquidação do compromisso, no
qual, unilateralmente, a parte interessada pode exercer tal direito por meio da transmissão do
comando de recompra/revenda.
A revenda deve ser liquidada pela quantidade total,1 por meio do código 1056 ou 1059,
conforme o tipo de compromisso (SEL1056 TpRetCompr = 01 ou 02).
A contraparte, por sua vez, deverá efetuar o comando correspondente no prazo de 60 minutos
ou até o fechamento do Selic, o que ocorrer primeiro. Caso contrário, há caracterização de
compromisso não liquidado.
Compromisso não liquidado
O Selic considera como compromisso não liquidado, em qualquer tipo de operação
compromissada, a recompra/revenda não atualizada até o fechamento do Selic na data de
retorno (Data Fim Liquidação Compromisso).2

1
2

Ou quantidade remanescente, caso tenha havido antecipações.
A mensagem SEL1614 será enviada às partes no momento de caracterização de compromisso não liquidado.
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Nas operações compromissadas tipo 2, além da hipótese citada, o compromisso será
considerado não liquidado se na data em que for solicitada a recompra/revenda por direito
unilateral (inclusive data de retorno):1


Não houver o comando da contraparte no prazo de 60 minutos ou até o fechamento do
Selic, o que ocorrer primeiro; ou



Ocorrer, a qualquer momento do dia, uma das seguintes situações:
- cancelamento de comandos de operação pendente de liquidação por
insuficiência de títulos (PEN);
- rejeição da operação por parte do STR (RST);
- rejeição da operação por falta de limite financeiro (RLF); ou
- incompatibilidade de dados (INC), em caso de operação associada
incompatível.

Não poderão ser feitas novas tentativas de atualização da recompra/revenda (códigos 1056 ou
1059) até o fechamento do Selic nessa data. Contudo, as partes poderão efetuar uma operação
definitiva com os mesmos dados da operação, conforme será visto a seguir.
Operação 1052 posterior à inadimplência
Na operação compromissada tipo 2, em caso de compromisso não liquidado, as partes
poderão lançar o retorno não liquidado por meio de operação 1052 (SEL1052), utilizando o
número de operação de retorno de compromisso (faixa 9XXXXX).
A operação deverá ser lançada no mesmo dia em que o compromisso for caracterizado como
não liquidado, até o horário de fechamento do Selic. Devem ser utilizados os seguintes dados
da operação de recompra e revenda: cedente, cessionário, título, vencimento e quantidade
remanescente, no caso de ter ocorrido antecipação por 1055 (SEL1056 TpRetCompr = 01).
Caso o compromisso seja caracterizado como não liquidado na própria data de retorno (Data
Fim Liquidação Compromisso), a operação 1052 também poderá ser lançada, desde que até o
horário de fechamento do Selic. Nesse caso, o PU dessa operação deverá ser igual ao PU de
recompra/revenda estabelecido na contratação da operação compromissada (se for operação
com PU de retorno definido).2
A operação 1052 lançada constará no extrato de compromissos não liquidados, assim como na
consulta a compromissos não liquidados na IOS, como “Operação 1052 posterior à
inadimplência”.
Cancelamento por 1400
A operação de retorno lançada por exercício do direito unilateral é passível de cancelamento
por 1400 (SEL1400), obedecendo às regras já definidas para essa operação.
O cancelamento de operação de retorno lançada por exercício do direito unilateral reverte o
estado de compromisso exigido naquela data.3

1

Há, contudo, a possibilidade de cancelamento da recompra/revenda por 1400 (ver tópico a seguir).
O PU na operação 1052 deverá, no entanto, ser truncado na sexta casa decimal.
3
Exceto se a operação 1400 for lançada na própria data de retorno estabelecida na contratação da operação,
quando o compromisso deve ser honrado até o fechamento do sistema, caso contrário, será considerado não
liquidado.
2
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Ou seja, o direito unilateral poderá ser exercido em outra oportunidade, durante o prazo
admitido, sem que o cancelamento tenha qualquer consequência no curso da operação
compromissada.
Antecipação de recompra/revenda por 1055
Admite-se a antecipação parcial ou total do retorno, com acordo das partes, desde que
obedecidas as regras já definidas para a compromissada tipo 1 (1055/SEL1056 TpRetCompr
= 03).
Associações
As operações compromissadas tipo 2 aceitam as associações já previstas para as operações
compromissadas tipo 1, exceto intermediação, assim como as respectivas recompras e
revendas.1
Operações conjugadas
A recompra/revenda decorrente de operação compromissada tipo 2 pode ser conjugada com
operação compromissada tipo 2 de venda/compra de títulos, ambas contratadas pela mesmas
partes. Mais detalhes sobre essas operações conjugadas são encontradas neste capítulo, na
Seção 4, Operações compromissadas – considerações gerais.
Liquidação financeira
Assim como ocorre na operação compromissada tipo 1, o participante não liquidante pode
optar por liquidar a operação com um liquidante que não seja o seu liquidante-padrão,
mediante o preenchimento dos campos Liq. Cedente/IFLiqdant ou Liq.
Cessionário/IFLiqdant.
Vedações
As operações compromissadas tipo 2 não admitem:


Intermediação;



Registro em data posterior;



Consolidação de operações compromissadas; ou



Migração de compromissos entre Selic e câmaras.

Cancelamento por decurso de prazo ou incompatibilidade
Os comandos de recompra/revenda (1056 ou 1059) transmitidos por qualquer das partes estão
sujeitos ao prazo de cancelamento de 60 minutos (EXP) previsto em normativo próprio.2
No entanto, os comandos de recompra/revenda (códigos 1056 ou 1059) transmitidos por
qualquer das partes não estão sujeitos ao cancelamento por incompatibilidade de dados (INC)3
no período compreendido entre a Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim
Liquidação Compromisso (ou data de retorno).

1

Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.
De acordo com a Carta Circular nº 3.544, de 26/3/2012, transmitido um comando, todos os demais requeridos
para o registro e a liquidação da operação ou das operações associadas ou conjugadas devem ser transmitidos no
prazo de 60 minutos.
3
Exceto em caso de operação associada incompatível, quando os comandos transmitidos permanecem sujeitos
ao cancelamento por incompatibilidade de dados (INC).
2
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2.Operação compromissada tipo 3 (Tipo Unilateralidade = 3, somente cessionário)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra, na qual
somente o comprador (cessionário da operação compromissada) tem o direito de exigir
unilateralmente a liquidação do compromisso, a seu exclusivo critério, em data determinada
ou dentro de prazo estabelecido. Também poderá extinguir, a qualquer tempo, esse
compromisso (operação 1456/SEL1456).
O comprador exerce o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso com a
transmissão do comando de revenda (1056 ou 1059/ SEL1056 TpRetCompr = 01 ou 02),
durante o período compreendido entre a Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim
Liquidação Compromisso (data de retorno).
Registro da operação
O registro da operação compromissada tipo 3 ocorre da mesma forma que na operação
convencional ou tipo 1, ou seja, conforme o tipo de compromisso:
IOS
Código
1054
1057

Mensagem
Código
Tipo Compromisso
(Domínio)
SEL1054
TpCompr = 01
SEL1054
TpCompr = 02

1044

SEL1054

TpCompr = 03

1047

SEL1054

TpCompr = 04

Descrição
Compra com PU de retorno definido
Compra com PU em aberto
Compra com livre movimentação e PU de
retorno definido
Compra com livre movimentação e PU em
aberto

Tipo Unilateralidade
O campo Tipo Unilateralidade, tanto na IOS quanto na mensagem SEL1054, define a parte
que tem o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso (tipo 1, tipo 2, tipo 3
ou tipo 4).
Na operação compromissada tipo 3, esse campo deverá ser preenchido com Tipo de
Unilateralidade = 3.
IOS

Mensagem

Código

Código

Descrição

Tipo
Unilateralidade

1054
1057
1044
1047

SEL1054

Participante requisita Operação compromissada

TpUnilatrdd = 3
(somente cessionário)

Data Início Liquidação Compromisso
A data informada no campo Data Início Liquidação Compromisso deve estar compreendida
entre o primeiro dia útil posterior à data de contratação da operação compromissada e a data
de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso), inclusive.
Data de retorno
A definição da data de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso) segue as regras já
estabelecidas para a compromissada tipo 1 e mais as seguintes restrições adicionais:
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1- a data de retorno não poderá ser igual à data da contratação da operação
compromissada (operação intradia); e
2- a data do retorno não poderá ser o dia útil subsequente ao da liquidação da respectiva
operação compromissada (operação over).
Preço Unitário (PU) de recompra/revenda
O PU da recompra/revenda (códigos 1056 ou 1059) segue as regras já estabelecidas para a
compromissada tipo 1. Em caso de operação com PU de retorno definido, deve-se observar
ainda o seguinte:
 Durante o prazo que vai da Data Início Liquidação Compromisso até a véspera da
Data Fim Liquidação Compromisso, o PU de recompra/revenda poderá ser igual,
maior ou menor que o PU de recompra/revenda estabelecido na contratação da
operação compromissada.
 Na própria Data Fim Liquidação Compromisso, o PU de recompra/revenda deverá ser
o PU de recompra/revenda estabelecido na contratação da operação compromissada.
Revenda por direito unilateral na operação compromissada
O período compreendido entre a Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim
Liquidação Compromisso (inclusive) define o prazo para a liquidação do compromisso, no
qual, unilateralmente, o comprador pode exercer tal direito por meio da transmissão do
comando de revenda.
A revenda deve ser liquidada pela quantidade total,1 por meio do código 1056 ou 1059,
conforme o tipo de compromisso (SEL1056 TpRetCompr = 01 ou 02).
A contraparte tem o dever de efetuar o comando correspondente (recompra) até o fechamento
do Selic da data em que a revenda for solicitada pela parte que possui o direito unilateral.
Caso contrário, há caracterização de compromisso não liquidado.
Observe que o sistema exige que a parte que caracteriza o direito unilateral (no caso, o
cessionário) efetue o lançamento do retorno primeiramente.
Compromisso não liquidado
O Selic considera como compromisso não liquidado, em qualquer tipo de operação
compromissada, a recompra/revenda não atualizada até o fechamento do Selic da data de
retorno (Data Fim Liquidação Compromisso).2
Nas operações compromissadas tipos 3 e 4, a caracterização de compromisso não liquidado
ocorrerá também nas seguintes situações:

1
2



Na data de solicitação da revenda/recompra por direito unilateral, se não houver o
comando da contraparte ou se a revenda/recompra não for atualizada até fechamento
do Selic; ou



A partir da data da contratação da operação compromissada até a data de retorno,
inclusive, se extinto o compromisso pela operação 1456 (SEL1456) por iniciativa da
parte que possui o direito unilateral.

Ou quantidade remanescente, caso tenha havido antecipações.
A mensagem SEL1614 será enviada às partes no momento de caracterização de compromisso não liquidado.
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Extinção do compromisso
O direito do comprador de extinguir o compromisso pode ser exercido a partir do momento da
contratação da operação compromissada até a data de retorno (inclusive), sendo exercido por
meio da operação Extinção de Compromisso 1456 (SEL1456).
A extinção do compromisso deverá abranger a totalidade de títulos registrados no
compromisso, ou o total remanescente, caso ele tenha sido antecipado parcialmente por 1055
(SEL1056 TpRetCompr = 03).
A operação 1456 acarreta a extinção do compromisso de recompra/revenda e o acerto nas
posições a recomprar e a revender.
Apenas um comando da parte que possui o direito unilateral (no caso, o comprador) é
necessário.
A parte que não comandou a operação 1456 receberá a mensagem SEL1614 informando a
atualização da operação. Também poderá verificar a extinção do compromisso por consulta à
IOS ou por meio do extrato de compromissos não liquidados.
Cancelamento por 1400
A operação de retorno lançada por exercício do direito unilateral é passível de cancelamento
por 1400 (SEL1400), obedecendo às regras já definidas para essa operação.
O cancelamento de operação de retorno lançada por exercício do direito unilateral reverte o
estado de compromisso exigido naquela data.1
Nesse caso, o exercício do direito unilateral poderá ser exercido em outra oportunidade,
durante o prazo admitido, sem que o cancelamento tenha qualquer consequência no curso da
operação compromissada.
O disposto acima é aplicável nas operações compromissadas tipos 3 e 4, inclusive no caso de
ocorrer cancelamento por 1400 após a operação de retorno por direito unilateral ter passado
por um dos estados RST, RLF ou PEN (expirada por tempo), ao longo do dia.
Antecipação de recompra/revenda por 1055
Admite-se a antecipação parcial ou total do retorno, com acordo das partes, desde que
obedecidas as regras já definidas para a compromissada tipo 1 (1055/SEL1056 TpRetCompr
= 03).
Associações
São aceitas as associações já previstas para as operações compromissadas tipo 1, exceto
intermediação, e respectivas recompras e revendas.2
Operações conjugadas
A recompra/revenda decorrente de operação compromissada tipo 3 pode ser conjugada com
operação compromissada tipo 3 de venda/compra de títulos, ambas contratadas pela mesmas
partes. Mais detalhes sobre essas operações conjugadas são encontradas neste capítulo, na
Seção 4, Operações compromissadas – considerações gerais.
1

Exceto se a operação 1400 for lançada na própria data de retorno estabelecida na contratação da operação,
quando o compromisso deve ser honrado até o fechamento do sistema, caso contrário, será considerado não
liquidado.
2
Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações, para mais detalhes.
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Liquidação financeira
Assim como ocorre na operação compromissada tipo 1, o participante não liquidante pode
optar por liquidar a operação com um liquidante que não seja o seu liquidante-padrão,
mediante o preenchimento dos campos Liq. Cedente/IFLiqdant ou Liq.
Cessionário/IFLiqdant.
Vedações
As operações compromissadas tipos 3 e 4 não admitem:


Intermediação;



Registro em data posterior;



Consolidação de operações compromissadas; ou



Migração de compromissos entre Selic e câmaras.

Cancelamento por decurso de prazo ou incompatibilidade
O comando de revenda (1056 ou 1059) transmitido pelo comprador não está sujeito ao prazo
de cancelamento de 60 minutos (EXP) previsto em normativo próprio,1 nem ao cancelamento
por incompatibilidade de dados (INC).2

1

De acordo com a Carta Circular nº 3.544, de 26/3/2012, transmitido um comando, todos os demais requeridos
para o registro e a liquidação da operação ou das operações associadas ou conjugadas devem ser transmitidos no
prazo de 60 minutos.
2
Exceto em caso de operação associada incompatível, quando a transmissão dos comandos permanece sujeita
ao cancelamento por incompatibilidade de dados (INC).
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3.Operação compromissada tipo 4 (Tipo Unilateralidade = 4, somente cedente)
Operação de compra/venda de títulos com compromisso de revenda/recompra, na qual
somente o vendedor (cedente da operação compromissada) tem o direito de exigir
unilateralmente a liquidação do compromisso, a seu exclusivo critério, em data determinada
ou dentro de prazo estabelecido. Também poderá extinguir, a qualquer tempo, esse
compromisso (operação 1456/SEL1456).
O vendedor exerce o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso com a
transmissão do comando de recompra (1056 ou 1059/ SEL1056 TpRetCompr = 01 ou 02),
durante o período compreendido entre a Data Início Liquidação Compromisso e a Data Fim
Liquidação Compromisso (data de retorno).
Registro da operação
O registro da operação compromissada tipo 4 ocorre da mesma forma que na operação
convencional ou tipo 1, ou seja, conforme o tipo de compromisso:
IOS
Código

Mensagem
Tipo Compromisso
(Domínio)
TpCompr = 01
TpCompr = 02

Código

1054
1057

SEL1054
SEL1054

1044

SEL1054

TpCompr = 03

1047

SEL1054

TpCompr = 04

Descrição
Compra com PU de retorno definido
Compra com PU em aberto
Compra com PU de retorno definido e
livre movimentação
Compra com livre movimentação e PU em
aberto

Tipo Unilateralidade
O campo Tipo Unilateralidade, tanto na IOS quanto na mensagem SEL1054, define a parte
que tem o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso.
Na compromissada tipo 4, na qual somente o vendedor (cedente) poderá exigir a
recompra/revenda, esse campo deverá ser preenchido com Tipo de Unilateralidade = 4.
IOS

Mensagem

Código

Código

Descrição

Tipo
Unilateralidade

1054
1057
1044
1047

SEL1054

Participante requisita Operação compromissada

TpUnilatrdd = 4
(somente cessionário)

Regras gerais
A operação compromissada tipo 4 obedece às mesmas regras definidas para a operação
compromissada tipo 3, sob a ótica, contudo, do vendedor, que é a parte que nesse caso possui
o direito de exigir unilateralmente a liquidação do compromisso ou a sua extinção.
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4.Operação de Extinção do Compromisso (1456/SEL1456)
Operação que permite aos participantes a extinção do compromisso de recompra/revenda de
títulos assumido no Selic.
O direito de extinguir o compromisso unilateralmente só poderá ser exercido:



Pelo comprador (cessionário), na operação compromissada tipo 3; ou
Pelo vendedor (cedente), na operação compromissada tipo 4.

Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1456

SEL1456

Descrição
Participante requisita a extinção do compromisso de
recompra/revenda de títulos assumido no Selic.

A operação de extinção de compromisso exige apenas um comando da parte que possui o
direito de exercê-lo.
Regras gerais


O direito de extinguir o compromisso poderá ser exercido a partir do momento da
contratação da operação compromissada (tipos 3 ou 4) até a data de retorno, inclusive.



A extinção do compromisso deverá abranger a totalidade de títulos nele registrados, ou
o total remanescente, caso ele tenha sido antecipado parcialmente por 1055 (SEL1056
TpRetCompr = 03).



A operação 1456 acarreta a extinção do compromisso de recompra/revenda e o acerto
nas posições a recomprar e a revender.



A parte que não comandou a operação 1456 receberá a mensagem SEL1614
informando a atualização da operação.



Qualquer das partes poderá verificar a extinção do compromisso por consulta à IOS ou
por meio do extrato de compromissos não liquidados.
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Por IOS

Por mensagem
Mensagem: Extinção do compromisso de recompra/revenda
Tag Mensagem:
SEL1456
Código Mensagem: SEL1456
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1456>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1456>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência à mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro de operação na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código Operação CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
Número
Operação Selic

NumOpSEL

Número de
Operação
Original

NumOpSELRet

DtMovto

Descrição
Código de extinção do compromisso recompra/revenda.
IOS: 1456.
Mensagem: SEL1456.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número da faixa numérica do participante que solicita a
exclusão do compromisso.
O Número de Operação Selic Retorno deve ser igual ao
Número Operação Retorno fornecido:
1 - Por mensagem:
na R1 da contratação da operação compromissada que
originou a recompra/revenda a ser extinta, ou
2 - Na IOS:
na resposta da operação compromissada que originou a
recompra/revenda a ser extinta.
Data do movimento. Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de extinção de compromisso, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de extinção do compromisso de
recompra/revenda.
Tag Mensagem:
SEL1456R1
Código Mensagem: SEL1456R1 Emissor: SELIC
Destinatário:
Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1456R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1456R1>
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O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Se a mensagem SEL1456 for atualizada (ATU), o
compromisso de recompra/revenda é extinto.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de cancelamento
conterá os seguintes dados:


a situação da operação; e



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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Seção 7. Operação a termo
1. Operação 3052/SEL3052 tipo 1 (termo de operação definitiva com liquidação incerta)
Operação a termo, de compra e venda definitiva1, que tem por objeto títulos oriundos de
oferta pública já divulgada mas ainda não liquidada.
É também conhecida como operação a termo com liquidação incerta, uma vez que a
liquidação está condicionada à venda, na oferta pública, de 51% (cinquenta e um por cento),
no mínimo, da quantidade ofertada de títulos. Além disso, a data da liquidação do termo deve
coincidir, obrigatoriamente, com a da liquidação financeira da Oferta Pública.
O registro da operação a termo não implica em sensibilização das contas dos agentes
envolvidos, tanto na posição financeira quanto na posição de custódia. Somente na data de
liquidação da referida operação a termo essa sensibilização ocorrerá.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

3052

SEL3052

Descrição
IF requisita Operação a termo
definitiva

Domínio
TpLiquidDfn = 01

Títulos pré-fixados
Informa-se o Preço Unitário (PU), que deverá ser truncado na sexta casa decimal (portanto,
com a sétima e oitava casa decimal preenchida com zero), de acordo com a padronização de
metodologia de cálculo para títulos públicos federais (Informe Selic 7/2008, de 9.5.2008).
Títulos pós-fixados
Para operação a termo é exigido que o título seja negociável e que seu Valor Nominal
Atualizado conste no endereço eletrônico do Selic (www.selic.rtm). Pode ser informado:
- o Preço Unitário (PU), conforme descrito acima; ou
- a Cotação, com 4 casas decimais, no campo Percentual Valor Par, se o registro for
efetuado pela IOS, ou no campo PercVlrPar, se por mensagem. Neste caso, a
liquidação financeira será efetuada pelo preço unitário, resultante do seguinte cálculo:
PU = (cotação/100) x Valor Nominal Atualizado até a respectiva data, resultado que será
truncado na sexta casa decimal.
Nos lançamentos efetuados pela IOS, é necessário o uso da vírgula para identificar as casas
decimais. Já nos lançamentos realizados por mensagem, a identificação de casas decimais é
feita com o ponto.

1

As operações definitivas a termo estão sujeitas às mesmas restrições das operações definitivas à vista, no que se
refere às partes intermediária e contratantes da operação. Vide Seção 3, Operações Definitivas (1052/SEL1052).
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Liquidação financeira
No dia da liquidação do termo, às 9h301, os comandos de compra e de venda são transmitidos
automaticamente pelo Selic, por meio do código 1052/SEL1052 , não cabendo às partes
efetuar os lançamentos eletrônicos dos comandos de débito e de crédito.
A liquidação automática é efetuada segundo a ordem crescente com que foram numeradas as
operações no momento do registro do termo, com o respectivo liquidante padrão dos
participantes envolvidos.2 Os participantes usuários da RSFN recebem uma mensagem
SEL1611 tipo 1 (Operação Processada Automaticamente).3
Caso a operação não seja atualizada com o lançamento automático 4, é necessário que os
participantes a lancem com o código 1052/SEL1052, utilizando o número de operação
recebido na R1 da SEL3052, por mensagem; ou no campo Num. Operação de Retorno ,
informado pela IOS quando da atualização da 3052 (faixa 610000).
Para que não haja risco financeiro por parte do liquidante padrão, há a possibilidade de se
cancelar a liquidação automática do termo antes do horário definido pelo Selic, por meio da
operação 3400 (SEL3400), conforme descrito na Seção 21 deste capítulo.
Associação
As operações a termo são operações definitivas cuja liquidação é programada para um dia
futuro e, por isso, obedecem às regras de associação daquelas operações. Ver Capítulo VIII,
Seção 1, Tópicos Especiais, Associações.
Regras Gerais
As operações a termo de compra e venda podem ser objeto de intermediação simples e de
intermediação em lote, conforme disposto no Capítulo VIII, Tópicos Especiais, Seção 2 e
Seção 3 respectivamente.
Não é possível realizar registro em data posterior de operações a termo.

1

Horário definido na Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
Não é possível a utilização do recurso multiliquidante nas operações a termo (a opção de preenchimento dos
campos Liq. Cedente/Liq. Cessionário não está disponível).
3
Para detalhes sobre a mensagem SEL1611 ver Capítulo VII, Seção 20.2.
4
Quando a operação recebe, por exemplo, o status RST, RLF ou CLA. Para ver possibilidades de situação de
operação, ver Capítulo VI, Seção 1, item 6.
No caso de pendência por insuficiência de títulos, os comandos da liquidação do termo são mantidos pelo Selic
até expirar o prazo de pendência de 60 minutos. Uma vez cancelados os lançamentos da operação, os comandos
devem ser lançados pelos participantes envolvidos até o horário limite (18h30).
2
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Na IOS

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação a Termo Definitiva
Tag Mensagem:
SEL3052
Código Mensagem: SEL3052
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL3052>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumProms>
<TpLiquidDfn>
<DtLiquid>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PercVlrPar>
<PercVlrParIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Promessa
Tipo Liquidação Definitiva
Data Liquidação
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Percentual Valor Par
Percentual Valor Par Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL3052>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpLiquidDfn

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

CNPJ/CPF
Contraparte
Data da
Liquidação
Número
Operação
SELIC
Número
Promessa
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Intermediação
Percentual
Valor Par
Percentual
Valor Par
Intermediação

CNPJ_CPFCtrapart
DtLiquid

Descrição
Código da operação a termo definitiva.
IOS: 3052.
Mensagem: SEL3052.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo de Liquidação: 01.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente: conta de custódia normal 1 de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem. 2
Cessionário: conta de custódia normal de participante ou
de cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
opcional).
Data prevista para liquidação do termo.
Deve ser a mesma data da liquidação da oferta pública.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

NumOpSEL
NumProms
DtVenc
QtdTit
PU
PUIntmdc
PercVlrPar

PercVlrParIntmdc

Número da Promessa (apenas para operação 4052).
Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
PU da compra/venda, para títulos pré e pós-fixados,
deverá estar truncado na sexta casa decimal (sétima e
oitava casas decimais preenchidas com zero).
Preenchimento opcional.
Percentual Valor Par, para título pós-fixado.
Informar com 4 casas decimais.
Percentual Valor Par Intermediação, para título pósfixado.
Informar com 4 casas decimais (preenchimento apenas no
caso de intermediação).

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Campo
IOS
Número
Operação
Associada
Valor
Financeiro
-

Mensagem
ChASEL
VlrFinanc
DtMovto

Descrição
Número da operação associada.
Esse campo só deve ser preenchido quando houver uma
operação associada.
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação a termo, a resposta apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação a Termo
Tag Mensagem:
SEL3052R1
Código Mensagem: SEL3052R1 Emissor:
SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: IF
Mult.

<SEL3052>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL3052R1>

Alguns campos merecem destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.



Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de liquidação do
termo (610XXX).

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação a termo com títulos
objeto de Oferta Pública conterá os seguintes dados:



a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado.
 Número de Operação Retorno: informa o número da operação de liquidação do termo
(610XXX).
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
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detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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2. Operação 4052/SEL3052 tipo 2 (termo de operação definitiva com liquidação certa)
Operação a termo, de compra e venda definitiva1, com títulos já emitidos e em circulação,
sendo que a data da liquidação da operação deve ser anterior à data do vencimento dos títulos.
É também conhecida como operação a termo com liquidação certa.
O registro do termo da operação compromissada não implica em sensibilização das contas dos
agentes envolvidos, tanto na posição financeira quanto na posição de custódia. Somente na
data de liquidação da referida operação a termo essa sensibilização ocorrerá.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

4052

SEL3052

Descrição
IF requisita Operação a Termo
Definitiva

Domínio
TpLiquidDfn = 02

Títulos pré-fixados
Informa-se o Preço Unitário (PU), que deverá ser truncado na sexta casa decimal (portanto,
com a sétima e oitava casa decimal preenchida com zero), de acordo com a padronização de
metodologia de cálculo para títulos públicos federais (Informe Selic 7/2008, de 9.5.2008).
Títulos pós-fixados
Para operação a termo é exigido que o título seja negociável e que seu Valor Nominal
Atualizado conste no endereço eletrônico do Selic (www.selic.rtm). Pode ser informado:
o Preço Unitário, com 8 casas decimais, no campo Preço Unitário, se o registro for efetuado
pela IOS, ou no campo PU, se por mensagem; ou
a Cotação, com 4 casas decimais, no campo Percentual Valor Par, se o registro for efetuado
pela IOS, ou no campo PercVlrPar, se por mensagem. Neste caso, a liquidação financeira
será efetuada pelo preço unitário resultante do seguinte cálculo:
PU = (cotação/100) x Valor Nominal Atualizado até a respectiva data, resultado que será
truncado na sexta casa decimal.
Nos lançamentos efetuados pela IOS, é necessário o uso da vírgula para identificar as casas
decimais. Já nos lançamentos realizados por mensagem, a identificação de casas decimais é
feita com o ponto.

1

As operações definitivas a termo estão sujeitas às mesmas restrições das operações definitivas à vista, no que se
refere às partes intermediária e contratantes da operação. Vide Seção 3, Operações Definitivas (1052/SEL1052).
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Liquidação financeira
No dia da liquidação do termo, às 9h30, os comandos de compra e de venda são transmitidos
automaticamente pelo Selic, por meio do código 1052/SEL1052, não cabendo às partes
efetuar os lançamentos eletrônicos dos comandos de débito e de crédito. 1
A liquidação automática é efetuada segundo a ordem crescente com que foram numeradas as
operações no momento do registro do termo, com o respectivo liquidante padrão dos
participantes envolvidos.2 Os participantes usuários da RSFN recebem uma mensagem
SEL1611 tipo 1 (Operação Processada Automaticamente).3
Caso a operação não seja atualizada com o lançamento automático4, é necessário que os
participantes a lancem com o código 1052/SEL1052, utilizando o número de operação
recebido na R1 da SEL3052, por mensagem; ou no campo Num. Operação de Retorno ,
informado pela IOS quando da atualização da 4052 (faixa 610000).
Para que não haja risco financeiro por parte do liquidante padrão, há a possibilidade de se
cancelar a liquidação automática do termo antes do horário definido pelo Selic, por meio da
operação 3400 (SEL3400), conforme descrito na Seção 21 deste capítulo.
Associação
As operações a termo são operações definitivas cuja liquidação é programada para um dia
futuro e, por isso, obedecem às regras de associação daquelas operações. Ver Capítulo VIII,
Seção 1, Tópicos Especiais, Associações.
Regras gerais
As operações a termo de compra e venda podem ser objeto de intermediação simples e de
intermediação em lote, conforme disposto no Capítulo VIII, Tópicos Especiais, Seção 2 e
Seção 3 respectivamente.
Não é possível realizar registro em data posterior de operações a termo.

1

Horário definido na Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
Não é possível a utilização do recurso multiliquidante nas operações a termo (a opção de preenchimento dos
campos Liq. Cedente/Liq. Cessionário não está disponível).
3
Para detalhes sobre a mensagem SEL1611 ver Capítulo VII, Seção 20.2.
4
Quando a operação recebe, por exemplo, o status RST, RLF ou CLA. Para ver possibilidades de situação de
operação, ver Capítulo VI, Seção 1, item 6.
No caso de pendência por insuficiência de títulos, os comandos da liquidação do termo são mantidos pelo Selic
até expirar o prazo de pendência de 60 minutos. Uma vez cancelados os lançamentos da operação, os comandos
devem ser lançados pelos participantes envolvidos até o horário limite (18h30).
2
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Na IOS

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação a Termo Definitiva
Tag Mensagem:
SEL3052
Código Mensagem: SEL3052
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL3052>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumProms>
<TpLiquidDfn>
<DtLiquid>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PercVlrPar>
<PercVlrParIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Promessa
Tipo Liquidação Definitiva
Data Liquidação
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Percentual Valor Par
Percentual Valor Par Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL3052>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic
Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária
Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Data da
Liquidação
Número
Operação Selic
Número
Promessa
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Preço Unitário
Intermediação
Percentual
Valor Par
Percentual
Valor Par
Intermediação
Número
Operação

Descrição

Código da operação a termo definitiva.
IOS: 4052.
Mensagem: SEL3052.
Número de controle da instituição financeira.
NumCtrlIF
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só é informado por mensagem.
Tipo de Liquidação: 02.
TpLiquidDfn
Só é informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Cedente: conta de custódia normal 1 de participante ou de
CtCed
cliente, ou conta de corretagem2.
Cessionário: conta de custódia normal de participante ou de
CtCes
cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtrapa CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
rt
opcional).
Data prevista para a liquidação do termo.
DtLiquid
CodMsg

NumOpSEL
NumProms
DtVenc
QtdTit
PU
PUIntmdc

Número da faixa numérica da instituição cedente.
Número da Promessa.
Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
PU da compra/venda, para títulos pré e pós-fixados, deverá
estar truncado na sexta casa decimal (sétima e oitava casas
decimais preenchidas com zero).
Preenchimento opcional.

Percentual Valor Par, para títulos pós-fixados.
Informar com 4 casas decimais.
Percentual Valor Par Intermediação, para título pós-fixado.
PercVlrParIntmdc Informar com 4 casas decimais (preenchimento apenas no
caso de intermediação).
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
ChASEL
preenchido quando houver uma operação associada.
PercVlrPar

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Mensagem
VlrFinanc
DtMovto
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Descrição
Valor financeiro líquido de compromisso. Na IOS,
preenchimento opcional.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação a termo, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação a Termo
Tag Mensagem:
SEL3052R1
Código Mensagem: SEL3052R1 Emissor:
SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: IF
Mult.

<SEL3052>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL3052R1>

Alguns campos merecem destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.



Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de liquidação do
termo (610XXX).

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação a termo com títulos
objeto de Oferta Pública conterá os seguintes dados:



a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado.
 Número de Operação Retorno: informa o número da operação de liquidação do termo
(610XXX).
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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3. Operações 3054, 3057, 3044 e 3047 /SEL3054 tipos1, 3, 5 e 7 (termo de operação
compromissada com liquidação incerta)
Operação a termo, de compra e venda compromissada, que tem por objeto títulos oriundos de
oferta pública já divulgada mas ainda não liquidada.
É também conhecida como operação a termo compromissada com liquidação incerta, uma vez
que a liquidação está condicionada à venda, na oferta pública, de 51% (cinquenta e um por
cento), no mínimo, da quantidade ofertada de títulos. Além disso, a data da liquidação do
termo deve coincidir, obrigatoriamente, com a da liquidação financeira da Oferta Pública.
O registro da operação a termo compromissada não implica em sensibilização das contas dos
agentes envolvidos, tanto na posição financeira quanto na posição de custódia. Somente na
data de liquidação da referida operação a termo essa sensibilização ocorrerá.
O termo de operação compromissada é admitido apenas para operações compromissadas tipo
1 e sofre as mesmas restrições das operações compromissadas correspondentes (1054, 1057,
1044, 1047).1
Uma vez liquidado o termo da operação compromissada, o participante pode efetuar
normalmente o lançamento do retorno do compromisso (1056, 1059 ou 1055/SEL1056
TpRetCompr = 01, 02 ou 03) na data estabelecida.
Registro
Contratação de operação a termo compromissada com liquidação incerta (títulos em leilão):
IOS
Código
3054
3057
3044

3047

Mensagem
Código
Descrição
Liquidação incerta de termo de compromissada
com PU de retorno definido
Liquidação incerta de termo de operação
compromissada com PU de retorno em aberto
SEL3054 Liquidação incerta de termo de operação
compromissada com livre movimentação e PU de
retorno definido
Liquidação incerta de termo de operação
compromissada com livre movimentação e PU de
retorno em aberto

Domínio
TpLiquidComprd =
01
TpLiquidComprd =
03
TpLiquidComprd =
05
TpLiquidComprd =
07

Títulos pré-fixados
Informa-se o Preço Unitário com 8 casas decimais, no campo Preço Unitário, em lançamento
realizado pela IOS, ou no campo PU, quando tratar-se de registro por mensagem.
Títulos pós-fixados
Informa-se o Preço Unitário com 8 casas decimais, no campo Preço Unitário, em lançamento
realizado pela IOS, ou no campo PU, quando tratar-se de registro por mensagem. Não está
disponível para operação a termo compromissada o registro por cotação.

1

As operações compromissadas tipo 1 estão descritas na Seção 5 deste capítulo.
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Prazo
Não é admitido o termo de operação compromissada intradia, ou seja a data da operação de
retorno do compromisso deve ser sempre posterior à data da liquidação do termo.
Além disso, na operação a termo compromissada, a data do retorno do compromisso deve ser
sempre anterior à data do resgate do título objeto da operação.
Liquidação financeira
No dia da liquidação do termo, às 9h301, os comandos de compra e de venda compromissada
são transmitidos automaticamente pelo Selic, por meio do código da operação compromissada
correspondente, não cabendo às partes efetuar os lançamentos eletrônicos dos comandos de
débito e de crédito.
A liquidação automática é efetuada segundo a ordem crescente com que foram numeradas as
operações no momento do registro do termo, com o respectivo liquidante padrão dos
participantes envolvidos.2 Os participantes usuários da RSFN recebem uma mensagem
SEL1611 tipo 1 (Operação Processada Automaticamente).3
Caso a operação não seja atualizada com o lançamento automático 4, é necessário que os
participantes a lancem com o código da operação compromissada correspondente, utilizando
o número de operação recebido na R1 da SEL3054, por mensagem; ou no campo Num.
Operação de Retorno, informado pela IOS quando da atualização da operação a termo (faixa
610000).
Para que não haja risco financeiro por parte do liquidante padrão, há a possibilidade de se
cancelar a liquidação automática do termo antes do horário definido pelo Selic, por meio da
operação 3400 (SEL3400), conforme descrito na Seção 21 deste capítulo.

1

Horário definido na Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
Não é possível a utilização do recurso multiliquidante nas operações a termo (a opção de preenchimento dos
campos Liq. Cedente/Liq. Cessionário não está disponível).
3
Para detalhes sobre a mensagem SEL1611 ver Capítulo VII, Seção 20.2.
4
Quando a operação recebe, por exemplo, o status RST, RLF ou CLA. Para ver possibilidades de situação de
operação, ver Capítulo VI, Seção 1, item 6.
No caso de pendência por insuficiência de títulos, os comandos da liquidação do termo são mantidos pelo Selic
até expirar o prazo de pendência de 60 minutos. Uma vez cancelados os lançamentos da operação, os comandos
devem ser lançados pelos participantes envolvidos até o horário limite (18h30).
2
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Associação

As operações a termo compromissadas são operações compromissadas cuja liquidação é
programada para um dia futuro e por isso, obedecem às regras de associação daquelas
operações. Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações.
Regras gerais
As operações a termo de compra e venda compromissada não podem ser objeto de
intermediação simples ou de intermediação em lote. Também não é permitido o registro em
data posterior de operação a termo.
Orientação para o registro de operações (operação 3054/SEL3054 tipo 1)
Na IOS

Mensagem: Requisição de Operação a Termo Compromissada
Tag Mensagem:
SEL3054
Código Mensagem: SEL3054
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<TpLiquidComprd>
<DtLiquid>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Tipo Liquidação Compromissada
Data Liquidação
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL3054>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

Data da
Liquidação
Data Operação
Retorno
Conta Cedente
Conta
Cessionária
Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Título
Vencimento
Preço Unitário
Preço Unitário
Retorno
Quantidade

Descrição
Código do termo de operação compromissada.
IOS: 3054, 3057, 3044 e 3047.
Mensagem: SEL3054.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

Tipo 01 (3054): Liquidação incerta de termo de
compromissada com PU de retorno definido;
Tipo 03 (3057): Liquidação incerta de termo de
compromissada com PU de retorno em aberto;
Tipo 05 (3044): Liquidação incerta de termo de
TpLiquidComprd compromissada com livre movimentação e PU de retorno
definido;
Tipo 07 (3047): Liquidação incerta de termo de
compromissada com livre movimentação e PU de retorno
em aberto.
Só é informado por mensagem.
Data da liquidação do termo.
DtLiquid
Deve ser a mesma data da liquidação da oferta pública.
Data do retorno da operação compromissada.
DtOpRet
Cedente: conta de custódia normal1 de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem2.
Cessionário 1: conta de custódia normal de participante ou
CtCes
de cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtrapa CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
rt
opcional).
IdentdTitSEL
Código do título público.
DtVenc
Data do vencimento do título público.
PU
PU da operação compromissada.
PU de retorno (recompra/revenda).
PURet
Deve ser informado na 3054 ou 3044/SEL3054
TpLiquidComprd= 01 ou 05.
QtdTit
Quantidade de títulos.
CtCed

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Campo
IOS
Valor
Financeiro
Valor
Financeiro
Retorno
Número
Operação
Associada
-

Mensagem
VlrFinanc
VlrFinancRet

ChASEL
DtMovto

Descrição
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional.
Valor financeiro líquido .
Na IOS, preenchimento opcional.
Número da operação associada.
Esse campo só deve ser preenchido quando houver uma
operação associada.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação a termo compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação a Termo Compromissada
Tag Mensagem:
SEL3054R1
Código Mensagem: SEL3054R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL3054R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL3054R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de liquidação do
termo (610XXX).



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem.

É importante notar que o número de operação de retorno da operação compromissada
(9XXXXX) a ser utilizado na SEL1056 TpRetCompr = 01, 02 ou 03, só será informado no
dia da liquidação do termo, após a sua efetiva atualização. Será enviada uma mensagem
SEL1611 tipo 1 (Operação Processada Automaticamente) com o número de operação de
retorno (9XXXXX).
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação a termo
compromissada conterá os seguintes dados:




a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
Número da Operação de Retorno: informa o número da operação de liquidação do
termo (faixa 610000), caso a contraparte já tenha efetuado o seu lançamento.

Observe-se que o Número da Operação de Retorno da operação compromissada (9XXXXX) a
ser utilizado na 1056, 1059 ou 1055, só será informado no dia da liquidação do termo. Ao ser
consultada a operação atualizada 610XXX, será exibido o número da operação de retorno
(9XXXXX) que deverá ser lançado na data do compromisso.
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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4. Operações 4054, 4057, 4044 e 4047/SEL3054 tipos 2, 4, 6 e 8 (termo de operação
compromissada com liquidação certa)
Operação a termo, de compra e venda compromissada, com títulos já emitidos e em
circulação. É também conhecida como operação a termo compromissada com liquidação
certa.
O registro do termo da operação compromissada não implica em sensibilização das contas dos
agentes envolvidos, tanto na posição financeira quanto na posição de custódia. Somente na
data de liquidação da referida operação a termo essa sensibilização ocorrerá.
O termo de operação compromissada é admitido apenas para as operações compromissadas
tipo 1 e sofre as mesmas restrições das operações compromissadas correspondentes (1054,
1057, 1044, 1047).1
Uma vez liquidado o termo da operação compromissada, o participante pode efetuar
normalmente o lançamento do retorno do compromisso (1056, 1059 ou 1055/SEL1056
TpRetCompr = 01, 02 ou 03) na data estabelecida.
Registro
Contratação de operação a termo compromissada com liquidação certa (títulos já emitidos).
IOS
Código

Mensagem
Código

4054
4057
4044

SEL3054

4047

Descrição
Liquidação certa de termo de compromissada com PU
de retorno definido
Liquidação certa de termo de operação
compromissada com PU de retorno em aberto
Liquidação certa de termo de operação
compromissada com livre movimentação e PU de
retorno definido
Liquidação certa de termo de operação
compromissada com livre movimentação e PU de
retorno em aberto

Domínio
TpLiquidCom
prd = 02
TpLiquidCom
prd =04
TpLiquidCom
prd = 06
TpLiquidCom
prd = 08

Títulos pré-fixados
Informa-se o Preço Unitário com 8 casas decimais, no campo Preço Unitário, em lançamento
realizado pela IOS, ou no campo PU, quando tratar-se de registro por mensagem.
Títulos pós-fixados
Informa-se o Preço Unitário com 8 casas decimais, no campo Preço Unitário, em lançamento
realizado pela IOS, ou no campo PU, quando tratar-se de registro por mensagem. Não está
disponível para operação a termo compromissada o registro por cotação.
Prazo
Não é admitido o termo de operação compromissada intradia, ou seja a data da operação de
retorno do compromisso deve ser sempre posterior à data da liquidação do termo.
Além disso, na operação a termo compromissada a data do retorno do compromisso deve ser
sempre anterior à data do resgate do título objeto da operação.
1

As operações compromissadas tipo 1 estão descritas na Seção 5 deste capítulo.

183

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Termo
4054

Liquidação financeira
No dia da liquidação do termo, às 9h301, os comandos de compra e de venda compromissada
são transmitidos automaticamente pelo Selic, por meio do código da operação compromissada
correspondente, não cabendo às partes efetuar os lançamentos eletrônicos dos comandos de
débito e de crédito.
A liquidação automática é efetuada segundo a ordem crescente com que foram numeradas as
operações no momento do registro do termo, com o respectivo liquidante padrão dos
participantes envolvidos.2 Os participantes usuários da RSFN recebem uma mensagem
SEL1611 tipo 1 (Operação Processada Automaticamente).3
Caso a operação não seja atualizada com o lançamento automático 4, é necessário que os
participantes a lancem com o código da operação compromissada correspondente, utilizando
o número de operação recebido na R1 da SEL3054, por mensagem; ou no campo Num.
Operação de Retorno, informado pela IOS quando da atualização da operação a termo (faixa
610000).
Para que não haja risco financeiro por parte do liquidante padrão, há a possibilidade de se
cancelar a liquidação automática do termo antes do horário definido pelo Selic, por meio da
operação 3400 (SEL3400), conforme descrito na Seção 21 deste capítulo.
Associação
As operações a termo compromissadas são operações compromissadas cuja liquidação é
programada para um dia futuro e, por isso, obedecem às regras de associação daquelas
operações. Ver Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações.
Regras gerais
As operações a termo de compra e venda compromissada não podem ser objeto de
intermediação simples ou de intermediação em lote.
Também não é permitido o registro em data posterior de operação a termo.

1

Horário definido na Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
Não é possível a utilização do recurso multiliquidante nas operações a termo (a opção de preenchimento dos
campos Liq. Cedente/Liq. Cessionário não está disponível).
3
Para detalhes sobre a mensagem SEL1611 ver Capítulo VII, Seção 20.2.
4
Quando a operação recebe, por exemplo, o status RST, RLF ou CLA. Para ver possibilidades de situação de
operação, ver Capítulo VI, Seção 1, item 6.
No caso de pendência por insuficiência de títulos, os comandos da liquidação do termo são mantidos pelo Selic
até expirar o prazo de pendência de 60 minutos. Uma vez cancelados os lançamentos da operação, os comandos
devem ser lançados pelos participantes envolvidos até o horário limite (18h30).
2
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Orientação para o registro de operações (operação 4054/SEL3054 TpLiquidComprd =
02)
Na IOS

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Operação a Termo Compromissada
Tag Mensagem:
SEL3054
Código Mensagem: SEL3054
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<TpLiquidComprd>
<DtLiquid>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Tipo Liquidação Compromissada
Data Liquidação
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL3054>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

Data da
Liquidação
Data Operação
Retorno

Descrição
Código do termo de operação compromissada.
IOS: 4054, 4057, 4044 e 4047.
Mensagem: SEL3054.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

Tipo 02 (4054): Liquidação certa de termo de
compromissada com PU de retorno definido;
Tipo 04 (4057): Liquidação certa de termo de
compromissada com PU de retorno em aberto;
Tipo 06 (4044): Liquidação certa de termo de
TpLiquidComprd compromissada com livre movimentação e PU de retorno
definido;
Tipo 08 (4047): Liquidação certa de termo de
compromissada com livre movimentação e PU de retorno
em aberto.
Só é informado por mensagem.
Data da liquidação do termo.
DtLiquid
DtOpRet

Data do retorno da operação compromissada.

CNPJ/CPF
Contraparte

Cedente: conta de custódia normal1 de participante ou de
cliente, ou conta de corretagem2.
Cessionário : conta de custódia normal de participante ou de
CtCes
cliente, ou conta de corretagem.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
CNPJ_CPFCtrapa
opcional).
rt

Título
Vencimento
Preço Unitário

IdentdTitSEL
DtVenc
PU

Preço Unitário
Retorno

PURet

Quantidade

QtdTit

Conta Cedente
Conta
Cessionária
Débito/Crédito

CtCed

Código do título público.
Data do vencimento do título público.
PU da operação compromissada.
PU de retorno (recompra/revenda).
Deve ser informado na 4054 ou 4044/SEL3054
TpLiquidComprd = 02 ou 06.
Quantidade de títulos.

1

Exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente.
Para mais informações ver Capítulo VIII, Seção 2, Tópicos Especiais, Intermediação e Seção 3, Tópicos
Especiais, Intermediação em lote.
2
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Campo
IOS
Valor
Financeiro
Valor
Financeiro
Retorno
Número
Operação
Associada
-

Mensagem
VlrFinanc
VlrFinancRet

ChASEL
DtMovto

Descrição
Valor financeiro líquido.
Na IOS, preenchimento opcional..
Valor financeiro líquido de compromisso.
Na IOS, preenchimento opcional.
Número da operação associada.
Esse campo só deve ser preenchido quando houver uma
operação associada.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação a termo compromissada, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação a Termo Compromissada
Tag Mensagem:
SEL3054R1
Código Mensagem: SEL3054R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL3054R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL3054R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Operação Selic Retorno: Informa o número da operação de liquidação do
termo (610XXX).



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

É importante notar que o número de operação de retorno da operação compromissada
(9XXXXX) a ser utilizado na SEL1056 TpRetCompr = 01, 02 ou 03, só será informado no
dia da liquidação do termo, após a sua efetiva atualização. Será enviada uma mensagem
SEL1611 tipo 1 (Operação Processada Automaticamente) com o número de operação de
retorno (9XXXXX).
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Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento
compromissada conterá os seguintes dados:




da operação a termo

a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;
Número da Operação de Retorno: informa o número da operação de liquidação do
termo (610XXX), caso a contraparte já tenha efetuado o seu lançamento.

Observe-se que o Número da Operação de Retorno da operação compromissada (9XXXXX) a
ser utilizado na 1056, 1059 ou 1055, só será informado no dia da liquidação do termo. Ao ser
consultada a operação atualizada 610XXX, será exibido o número da operação de retorno
(9XXXXX) que deverá ser lançado na data do compromisso.
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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Seção 8. Vinculações e desvinculações
1. Operação de vinculação 1013/SEL1013
Para atendimento a disposições legais e regulamentares, o participante do Selic pode
requisitar, por meio da operação 1013/SEL1013, a transferência de títulos de conta de
custódia normal de livre movimentação, disponível para venda ou até o vencimento para as
contas1:
-Aumento/Constituição de Capital;
-Enquadramento de Patrimônio Líquido;
-Ativos Garantidores (anteriormente conhecida como “Reserva Técnica”); e
-Garantia (anteriormente conhecida como “Caução”).
A operação de vinculação de títulos não sensibiliza as posições financeiras das contas.
Não cabe ao administrador do Selic a verificação da finalidade da vinculação de títulos, que é
de inteira responsabilidade dos participantes que autorizaram a transmissão dos respectivos
comandos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

Domínio

1013

SEL1013

IF requisita Vinculação de Títulos

-

O código de vinculação exige duplo comando no sistema, e o preenchimento do campo
PU/Preço Unitário é obrigatório, tanto em mensagem quanto na IOS.
As especificidades das vinculações para os diferentes tipos de contas estão descritas a seguir:
Contas Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento de Patrimônio Líquido
O comando de crédito relativo à vinculação em conta Aumento/Constituição de Capital ou
Enquadramento de Patrimônio Líquido é efetuado obrigatoriamente pelo Demab, mediante
entrega pela instituição do Doc 8 (modelo 30008 do Cadoc) devidamente preenchido e
assinado.
Conta Ativos Garantidores (antiga “Reserva Técnica”)
São detentores da conta acima determinados tipos de clientes regulados pela ANS (Agência
Nacional de Saúde) ou SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), como as entidades
abertas e fechadas de previdência, operadoras de planos de saúde, seguradoras etc.
A conta Ativos Garantidores possui um atributo para autorização de alienação de títulos, que
está disponível para atualização apenas para o órgão regulador responsável pela conta.
1

As transferências de títulos sem financeiro envolvendo outras contas de custódia normal, como Compulsório de
depósito a prazo, Poupança vinculada etc., podem ser efetuadas por meio da operação 1063/SEL1063 tipo 1
(com exceção das contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente). Vide Seção 8, Transferência de
Custódia sem Movimentação Financeira.
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Os comandos relativos a vinculações são lançados pelo próprio participante que transmite
comandos para o cliente em questão, independentemente do estado do atributo citado.
Conta Garantia (antiga caução)
Os comandos relativos a vinculações (1013/SEL1013) em contas de Garantia são de inteira
responsabilidade dos participantes envolvidos.
Casos de instituição sem conta no Selic
As contas de custódia especial para instituições sem conta individualizada no Selic devem ser
requisitadas por meio do modelo 30012 do Cadoc.
Nesses casos, o comando de crédito relativo à vinculação é lançado obrigatoriamente pelo
Demab, mediante entrega pela instituição do Doc 8 (modelo 30008 do Cadoc) devidamente
preenchido e assinado.
Juros/Amortização e Resgate
Os eventos do emissor:
- nas contas Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento de Patrimônio
Líquido são creditados em uma conta do Banco Central de saldo provisório1.
Os títulos vinculados em conta Aumento/Constituição de Capital podem ser substituídos até o
dia útil anterior ao de seu resgate ou pagamento de amortização/juros, mediante autorização
do Departamento de Organização do Sistema Financeiro- Deorf 2.
Para a substituição de títulos vinculados em conta Enquadramento de Patrimônio Líquido,
aplica-se o disposto na Circular 2.572 de 18/5/1995 e Comunicado 4.615 de 1/6/1995.
Para a efetivação dessa substituição no Selic, é necessária a entrega ao Demab, pelo
participante, do Doc 8 (modelo 30008 do Cadoc) tanto da desvinculação (1003) como da
vinculação (1013) do novo título.
Caso o crédito de eventos do emissor tenha sido encaminhado para as contas acima descritas,
o participante pode vincular mais títulos correspondentes ao valor do respectivo crédito. Uma
vez atualizada a operação, poderá solicitar ao departamento responsável pelo processo a
liberação do crédito retido junto ao Departamento de Administração Financeira - Deafi.
- nas contas Garantia, são creditados na conta Reservas Bancárias ou Conta de
Liquidação do participante liquidante.
- nas contas Ativos Garantidores, são creditados na conta Reservas Bancárias ou Conta
de Liquidação do participante liquidante do cliente detentor da conta Ativos Garantidores.

1

Contas de responsabilidade do Deafi, correspondentes à praça onde estiver jurisdicionada a instituição:
”Depósitos para Constituição e Aumento de Capital - em espécie” e “Depósito para Enquadramento de
Patrimônio Líquido - em espécie”, respectivamente.
2
Vide Resolução 2.027 de 24/11/1993.

190

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

VII.
Vinculações
1013

Manual do Usuário do Selic
Regras gerais

As operações de vinculação não admitem associação, intermediação nem registro em data
posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Vinculação de Títulos
Tag Mensagem:
SEL1013
Código Mensagem: SEL1013
Emissor:
IF
SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário:
Mult.

<SEL1013>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<DtOp>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Data Operação
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1013>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações em tela da IOS e por
mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código Operação

CodMsg

Número de
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

Título
Conta Cedente

Conta Cessionário

Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Data Operação
Original
Data Vencimento
Quantidade
Preço Unitário

Descrição
Código da operação de vinculação.
IOS: 1013.
Mensagem: SEL1013.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só é informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Código da conta de custódia normal de livre
CtCed
movimentação, até o vencimento ou disponível para a
venda.
Código da conta:
- Aumento/Constituição de Capital;
CtCes
- Enquadramento de Patrimônio Líquido;
- Ativos garantidores; ou
- Garantia.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.1
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação
part
(preenchimento opcional).
Mensagem: Data da Operação.
DtOp
DtVenc
QtdTit
PU

-

VlrFinanc

-

DtMovto

Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preço Unitário.
Valor financeiro.
Só é informado por mensagem.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

1 - O comando de crédito é lançado obrigatoriamente pelo Demab, nos casos de vinculação nas contas Aumento
e constituição de capital e Enquadramento de patrimônio líquido. O mesmo ocorre para as contas de
instituições que não são participantes do Selic.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico da vinculação de títulos, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem:
Tag Mensagem:
Código Mensagem:
Tag

Resposta ao Requisitante de Vinculação de Títulos
SEL1013R1
SEL1013R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Nome do Campo
Mult.

<SEL1013R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1031R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de vinculação de
títulos conterá os seguintes dados:



a situação da operação;
a hora em que o lançamento foi registrado;

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem.
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2. Operação de desvinculação 1003/SEL1003

Para atendimento a disposições legais e regulamentares, o participante do Selic pode
requisitar, por meio da operação 1003/SEL1003, a transferência de títulos das contas1:
-Aumento/Constituição de Capital;
-Enquadramento de Patrimônio Líquido;
-Ativos Garantidores (anteriormente conhecida como “Reserva Técnica”); e
-Garantia (anteriormente conhecida como “Caução”)
para conta de custódia normal de livre movimentação, disponível para venda ou até o
vencimento.
A operação de desvinculação de títulos não sensibiliza as posições financeiras das contas.
Não cabe ao administrador do Selic a verificação da finalidade da vinculação/desvinculação
de títulos, que é de inteira responsabilidade dos participantes que autorizaram a transmissão
dos respectivos comandos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

Domínio

1003

SEL1003

IF requisita Desvinculação de Títulos

-

O código de desvinculação exige duplo comando no sistema, e o preenchimento do campo
PU/Preço Unitário é obrigatório, tanto em mensagem quanto na IOS.
As especificidades das desvinculações dos diferentes tipos de contas estão descritas a seguir:
Contas Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento de Patrimônio Líquido
O comando de débito relativo à desvinculação de conta Aumento/Constituição de Capital ou
Enquadramento de Patrimônio Líquido é efetuado obrigatoriamente pelo Demab, mediante
entrega pela instituição do Doc 8 (modelo 30008 do Cadoc) devidamente preenchido e
assinado.
Para o lançamento acima, é necessária a autorização do departamento do Banco Central
responsável pelo processo ou suas representações regionais.
Conta Ativos Garantidores (antiga “Reserva Técnica”)
São detentores da conta acima determinados tipos de clientes regulados pela ANS (Agência
Nacional de Saúde) ou Susep (Superintendência de Seguros Privados), como as entidades
abertas e fechadas de previdência, operadoras de planos de saúde, seguradoras etc.

1

As transferências de títulos sem financeiro envolvendo outras contas de custódia normal, como Compulsório de
depósito a prazo, Poupança vinculada etc., podem ser efetuadas por meio da operação 1063/SEL1063 tipo 1
(com exceção das contas Garantia e Cessão Fiduciária sem interveniente). Vide Seção 8, Transferência de
Custódia sem Movimentação Financeira.
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A conta Ativos Garantidores possui um atributo para autorização de alienação de títulos, que
está disponível para atualização apenas para o órgão regulador responsável pela conta.
O comando de débito relativo à desvinculação (1003/SEL1003) envolvendo essa conta,
quando o atributo “Indicador de autorização para alienação de títulos”= “NÃO”, somente
pode ser efetuado pelo órgão regulador.
Conta Garantia (antiga caução)
Os comandos relativos a desvinculações (1003/SEL1003) em contas de Garantia são de
inteira responsabilidade dos participantes envolvidos.
Casos de instituição sem conta no Selic
As contas de custódia especial para instituições sem conta individualizada no Selic devem ser
requisitadas por meio do modelo 30012 do Cadoc.
Nesses casos, o comando de débito relativo à desvinculação é lançado obrigatoriamente pelo
Demab, mediante entrega pela instituição do Doc 8 (modelo 30008 do Cadoc) devidamente
preenchido e assinado.
Juros/amortização e Resgate
Ver neste mesmo capítulo, Seção 6.1, Operação de Vinculação, o crédito de eventos do
emissor (resgates, amortizações e juros) de títulos em contas Aumento/Constituição de
Capital, Enquadramento de Patrimônio Líquido, Garantia e Ativos Garantidores.
Regras gerais
As operações de desvinculação não admitem associação, intermediação nem registro em data
posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Desvinculação de Títulos
Tag Mensagem:
SEL1003
Código Mensagem: SEL1003 Emissor: IF
Destinatário: Selic
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1003>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<DtOp>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Data Operação
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1003>
O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens.
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

196

Descrição
Código da operação de desvinculação.
IOS: 1003.
Mensagem: SEL1003.
Número da Operação Selic.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Código da conta:
- Aumento/Constituição de Capital;
- Enquadramento de Patrimônio Líquido;
- Ativos garantidores; ou
- Garantia.
Código da conta de custódia normal de livre
movimentação, até o vencimento ou disponível para a
venda.
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Campo
IOS

Mensagem

Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Data Operação
Original
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
-

TpDeb_Cred

CNPJ_CPFCtrapart
DtOp
DtVenc
QtdTit
PU
VlrFinanc
DtMovto

VII.
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1003

Descrição
Débito1 de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação
(preenchimento opcional).
Mensagem: Data da Operação.
Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preço Unitário.
Valor financeiro. Só deve ser informado por mensagem.
Data do movimento. Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico da desvinculação de títulos, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Desvinculação de Títulos
Tag Mensagem:
SEL1003R1
Código Mensagem: SEL1003R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1003R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1003R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.

1 - O comando de débito é lançado obrigatoriamente pelo Demab, nos casos de desvinculação das contas
Aumento/constituição de capital e Enquadramento de patrimônio líquido. O mesmo ocorre para as contas de
instituições sem conta individualizada no Selic.
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Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de desvinculação de
títulos conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 9. Operações de redesconto
O acesso ao Redesconto do Banco Central é facultado às instituições financeiras titulares de
conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação.
O acesso das instituições financeiras titulares de Conta de Liquidação é restrito às operações
na modalidade de compra com compromisso de revenda intradia, de títulos públicos federais
registrados no Selic.1
Para um conhecimento amplo sobre as operações de Redesconto, o usuário deve consultar o
Regulamento Anexo à Circular 3.105, de 5/4/2002, e legislação complementar.
As solicitações de concessão ou pagamento das operações de Redesconto são realizadas por
meio do Grupo de Serviços RDC. Ou seja, as operações de Redesconto não são lançadas
diretamente no Selic. A instituição financeira envia uma mensagem do Grupo de Serviços
RDC para o Redesconto e a mesma é convertida em uma mensagem do Grupo de Serviços
SEL, ao ser enviada pelo Redesconto ao Selic.
Informações a respeito da forma de envio das mensagens RDC por instituição financeira são
encontradas no Catálogo de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro, Volume 1.

1

Circular 3.557 de 1/9/2011.
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1. Concessão de redesconto (1024/SEL1024)

Destinado ao RDC requisitar registro de operações de redesconto no Selic, solicitadas pelas
instituições financeiras, mediante as seguintes mensagens de redesconto:
RDC0002 -

redesconto intradia;

RDC0003 -

redesconto com prazo de um dia útil;

RDC0004 -

redesconto intradia associado a uma aquisição;

RDC0005 conversão de redesconto intradia em redesconto com prazo de um dia
útil ou recontratação de redesconto com prazo de um dia útil; e
RDC0009 -

redesconto intradia associado à liberação de garantia em Câmara.

O Bacen divulga diariamente, em seu endereço eletrônico www.bcb.gov.br, a relação dos
títulos públicos federais e seus respectivos preços aceitos nas operações de Redesconto do
Bacen.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

Domínio

SEL1024

RDC requisita Operação de Redesconto

-

Este evento é exclusivo do Bacen, entretanto é possível a consulta1 das operações pelas
instituições financeiras por mensagem ou na IOS.
Formato da mensagem do RDC ao SELIC
Mensagem: Requisição de Operação de Redesconto
Tag Mensagem:
SEL1024
Código Mensagem: SEL1024
Emissor: RDC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: SELIC
Mult.

<SEL1024>
<CodMsg>
<NumCtrlIFOr>
<ISPBIF>
<NumCtrlRDC>
<NumOpSEL>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF Original
ISPB IF
Número Controle RDC
Número Operação Selic
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1024>

1 - Para mais informações, ver Capítulo VI, Seção 2, Consulta por IOS e por Mensagem.
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Formato da mensagem de resposta do SELIC ao RDC
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação de Redesconto
Tag Mensagem:
SEL1024R1
Código Mensagem: SEL1024R1
Emissor: SELIC
Destinatário: RDC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1024R1>
<CodMsg>
<NumCtrlRDC>
<NumCtrlSTR>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle RDC
Número Controle STR
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1024R1>
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2. Pagamento parcial ou total de redesconto (1025 ou 1026 /SEL1026)

Destinado ao RDC requisitar registro de pagamento parcial ou total de operações de
redesconto no Selic, solicitadas pelas instituições financeiras, mediante as seguintes
mensagens:
RDC0005
conversão de redesconto intradia em redesconto com prazo de
um dia útil ou recontratação de redesconto com prazo de um dia útil;
RDC0007

-

pagamento de redesconto; e

RDC0008

-

pagamento de redesconto associado à venda.

Registro
Mensagem
Código
SEL1026
SEL1026

Descrição
RDC requisita Pagamento Antecipado ou
Parcial de Redesconto
RDC requisita Liquidação de Redesconto

Domínio
Tp Pgto = P
Tp Pgto = T

Estes eventos são exclusivos do Bacen, entretanto é possível a consulta das operações pelas
instituições financeiras por mensagem ou na IOS.
Formato da mensagem do RDC ao SELIC
Mensagem: Requisição de Liquidação de Redesconto
Tag Mensagem:
SEL1026
Código Mensagem: SEL1026
Emissor:
RDC Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Multi.
<SEL1026>
<CodMsg>
<NumCtrl IFOr>
<ISPBIF>
<NumCtrlRDC>
<TpPgto>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF Original
ISPB IF
Número Controle RDC
Tipo Pagamento
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1026>

202

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Redesconto
1025/1026

Formato da mensagem de resposta do SELIC ao RDC
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Liquidação de Redesconto
Tag Mensagem:
SEL1026R1
Código Mensagem: SEL1026R1 Emissor:
SELIC Destinatário: RDC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1026R1>
<CodMsg>
<NumCtrlRDC>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle RDC
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1026R1>
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3. RDC requisita posição de custódia (1027/SEL1027)

Destinado ao RDC requisitar a posição de custódia de títulos precificados de uma instituição
financeira no Selic, a fim de atualizar os controles do centro de monitoramento do Deban.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1027

RDC requisita posição de custódia de uma instituição financeira

Este evento é exclusivo do Bacen.
Formato da mensagem do RDC ao SELIC
Mensagem: Requisição de Posição de Custódia de uma IF
Tag Mensagem:
1027
Código Mensagem: SEL1027
Emissor: RDC
SELIC
Tag

Nome do Campo

Destinatário:
Mult.

<SEL1027>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1027>
Formato da mensagem de resposta do SELIC ao RDC
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Posição de Custódia de uma IF
Tag Mensagem:
SEL1027R1
Código Mensagem: SEL1027R1
Emissor: SELIC
Destinatário:
RDC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1027R1>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<VlrPosPropria>
<VlrPosTercCli>
<VlrPosTercNLiqdant>
<VlrRCOTit>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Valor Posição Própria
Valor Posição Terceiros Clientes
Valor Posição Terceiros Não Liquidantes
Valor Compulsório Título
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1027R1>
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4. Consolidação de redesconto

Destinado ao RDC requisitar ao Selic, a consolidação de operações de redesconto de uma
dada instituição com mesmo título/data de vencimento.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

Domínio

SEL1028

RDC requisita consolidação de redescontos

-

Este evento é exclusivo do Bacen, entretanto é possível a consulta1 das operações pelas
instituições financeiras por mensagem ou na IOS.
Formato da mensagem do RDC ao SELIC
Mensagem: Requisição de Consolidação de Redescontos
Tag Mensagem:
SEL1028
Código Mensagem: SEL1028
Emissor:
RDC Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1028>
<CodMsg>
<NumCtrlRDC>
<NumOpSEL>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle RDC
Número Operação Selic
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1028>

Formato da mensagem de resposta do SELIC ao RDC
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Consolidação de Redescontos
Tag Mensagem:
SEL1028R1
Código Mensagem: SEL1028R1 Emissor:
SELIC Destinatário: RDC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1028R1>
<CodMsg>
<NumCtrlRDC>
<SitOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle RDC
Situação Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1028R1>

1 - Para mais informações, ver Capítulo VI, Operações, Seção 2, Consulta na IOS e por Mensagem.
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Seção 10. Transferência de custódia sem movimentação financeira
1. Operação 1063/SEL1063 tipo 1
Operação de transferência de títulos sem mudança da propriedade dos títulos1.
Todas as contas de Custódia Normal, com exceção das contas Garantia e Cessão Fiduciária, 2
estão aptas a efetuar a transferência de títulos por meio da operação 1063 (SEL1063 tipo 1).
A transferência de títulos aqui descrita é de inteira responsabilidade dos participantes
envolvidos que autorizaram a transmissão dos comandos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1063

SEL1063

Descrição
Domínio
IF requisita transferência de custódia sem valor
TpTransf = 01
financeiro envolvido.

É exigido duplo comando (débito e crédito) na transferência de títulos sem contrapartida
financeira.
Documentação
Os participantes devem manter documentação hábil a comprovar a admissibilidade da
operação. O participante a quem compete a entrega dos títulos fica também obrigado a
fornecer, ao participante para o qual são transferidos os títulos, os elementos que possibilitem
o cálculo de eventuais tributos incidentes sobre as operações posteriores à de transferência.
Regras Gerais
Nas operações 1063, valem as seguintes regras no sistema:


Se as contas cedente e cessionária são identificáveis (conta própria de participante ou
conta individualizada de cliente), será exigida a mesma identificação fiscal
(CNPJ/CPF).



Se uma das contas não é identificável (conta de cliente sintética), será exigido o
mesmo tipo de cliente.3



Se o campo referente à identificação fiscal (CNPJ/CPF Contraparte) for preenchido
por uma das partes, deverá obrigatoriamente ser preenchido pela outra também. Caso
contrário, a operação será incompatibilizada no Selic (INC).



O preenchimento desse campo (CNPJ/CPF Contraparte) será admitido para contas
individualizadas e sintéticas.

1

Conforme Carta-Circular 3.503 de 29/4/2011.
As contas Garantia devem efetuar transferência de títulos por meio das operações 1013 (SEL1013) e 1003
(SEL1003), vide Seção 6, Vinculações e Desvinculações neste capítulo.
As contas Cessão Fiduciária devem efetuar transferência de títulos por meio das operações 1021(SEL1021).
Vide Seção 18, Cessão Fiduciária deste capítulo.
3
Considera-se o tipo de cliente Tesouro Direto equivalente tanto ao tipo de cliente Pessoa Física como ao tipo de
cliente Pessoa Física não Residente.
2
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Além disso, a transferência de títulos sem financeiro não admite associação, intermediação
nem registro em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência sem Movimentação Financeira
Tag Mensagem:
SEL1063
Código Mensagem: SEL1063
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1063>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransf>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1063>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens.
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária
Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Data
Vencimento
Quantidade
-

208

Descrição
Código da operação de transferência de custódia sem
movimentação financeira.
IOS: 1063.
Mensagem: SEL1063.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

Número de controle da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só informado por mensagem.
Tipo de Transferência: 01.
TpTransf
Só informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Cedente: Conta de Custódia Normal (exceto contas Garantia
CtCed
e Cessão Fiduciária).
Cessionário: Conta de Custódia Normal (exceto contas
CtCes
Garantia e Cessão Fiduciária).1
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtra Se esse campo for preenchido por uma das partes, deverá
part
obrigatoriamente ser preenchido pela outra também.
Data do Vencimento do título público.
DtVenc
QtdTit
DtMovto

Quantidade de títulos.
Data do movimento.
Só informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de transferência de custódia sem movimentação financeira, a
R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência sem Movimentação
Financeira
Tag Mensagem:
SEL1063R1
Código Mensagem: SEL1063R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1063R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1063R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento de transferência de custódia sem
movimentação financeira conterá os seguintes dados:


a situação da operação; e



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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2. Operação 1064/SEL1063 tipo 2
Operação de transferência de títulos, sem contrapartida financeira, em decorrência de
incorporação, fusão, cisão ou extinção.1 Há mudança de propriedade dos títulos.
A transferência de títulos aqui descrita é de inteira responsabilidade dos participantes
envolvidos que autorizaram a transmissão dos comandos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1064

SEL1063

Descrição
Domínio
IF requisita transferência de custódia sem valor
TpTransf = 02
financeiro envolvido.

É exigido duplo comando (débito e crédito) na transferência de títulos sem contrapartida
financeira.
Documentação
Os participantes devem manter documentação hábil a comprovar a admissibilidade da
operação. O participante a quem compete a entrega dos títulos fica também obrigado a
fornecer, ao participante para o qual são transferidos os títulos, os elementos que possibilitem
o cálculo de eventuais tributos incidentes sobre as operações posteriores à de transferência.
Regras gerais
A transferência de títulos sem financeiro não admite associação, intermediação, nem registro
em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

1

Conforme Carta-Circular 3.503 de 29/4/2011.
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Por Mensagem

Mensagem: Requisição de Transferência sem Movimentação Financeira
Tag Mensagem:
SEL1063
Código Mensagem: SEL1063
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1063>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransf>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1063

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens.
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação
Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária

Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Número
Operação Selic
Data
Vencimento
Quantidade

211

Descrição

Código da operação de transferência de custódia sem
movimentação financeira - Reorganização Societária.
CodMsg
IOS: 1064.
Mensagem: SEL1063.
Número de controle da instituição financeira.
NumCtrlIF
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só informado por mensagem.
Tipo de Transferência: 02.
TpTransf
Só informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Cedente: o cabimento da operação é de inteira
CtCed
responsabilidade dos participantes que autorizaram a
transmissão dos comandos
Cessionário: o cabimento da operação é de inteira
CtCes
responsabilidade dos participantes que autorizaram a
transmissão dos comandos.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
part
opcional).
Número da faixa numérica da instituição cedente.
NumOpSEL
DtVenc
QtdTit

Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
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Campo
IOS

Mensagem

-

DtMovto

Descrição
Data do movimento.
Só informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de transferência de custódia sem movimentação financeira, a
R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência sem Movimentação
Financeira
Tag Mensagem:
SEL1063R1
Código Mensagem: SEL1063R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1063R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1063R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento de transferência de custódia sem
movimentação financeira conterá os seguintes dados:


a situação da operação; e



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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3. Operação 1065/SEL1063 tipo 3
Operação de transferência de títulos, sem contrapartida financeira, em decorrência de sua
utilização na integralização e no resgate de cotas de fundos, relativamente a cotista com conta
individualizada no Selic.1 Há mudança de propriedade dos títulos.
As contas envolvidas nessa operação (cedente e cessionária) devem ser contas de Custódia
Normal2, individualizadas, de clientes ou de participantes. Não são admitidas contas de
clientes sintéticas.
É necessário ainda que uma das contas envolvidas pertença a um cliente do tipo3:
023 - Fundo não classificado nos tipos 024, 025, 026 e 055
024 - Fundo ou entidade assemelhada não residente
025 - Fundo regulamentado pela CVM
026 - Fundo/programa extramercado
A transferência de títulos aqui descrita é de inteira responsabilidade dos participantes
envolvidos que autorizaram a transmissão dos comandos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1065

SEL1063

Descrição
Domínio
IF requisita transferência de custódia sem valor
TpTransf = 03
financeiro envolvido.

É exigido duplo comando (débito e crédito) na transferência de títulos sem contrapartida
financeira.
Documentação
Os participantes devem manter documentação hábil a comprovar a admissibilidade da
operação. O participante a quem compete a entrega dos títulos fica, também, obrigado a
fornecer ao participante para o qual são transferidos os títulos, os elementos que possibilitem
o cálculo de eventuais tributos incidentes sobre as operações posteriores à de transferência.
Regras gerais
Esta transferência de títulos sem financeiro não admite associação, intermediação, nem
registro em data posterior.

1

Conforme Carta-Circular 3.503 de 29/4/2011.
Com exceção das contas Garantia e Cessão Fiduciária. As contas Garantia devem efetuar transferência de
títulos por meio das operações 1013 (SEL1013) e 1003 (SEL1003), vide Seção 6, Vinculações e Desvinculações.
deste capítulo. As contas Cessão Fiduciária devem efetuar transferência de títulos por meio das operações
1021(SEL1021). Vide Seção 18, Cessão Fiduciária neste capítulo.
3
A tabela com a relação completa de tipos de clientes está disponível no Sistema Cadastro, no endereço
eletrônico www.selic.rtm, no módulo “Consultar”.
A nova nomenclatura dos fundos foi divulgada no Informe Selic 12/2011, de 23/5/2011.
2
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência sem Movimentação Financeira
Tag Mensagem:
SEL1063
Código Mensagem: SEL1063
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1063>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransf>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1063>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens.
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária

Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Data
Vencimento
Quantidade
-

Descrição
Código da operação de transferência de custódia sem
movimentação financeira.
IOS: 1065.
Mensagem: SEL1063.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

Número de controle da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só informado por mensagem.
Tipo de Transferência: 03.
TpTransf
Só informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Cedente: Custódia Normal, individualizada, de clientes ou de
CtCed
participantes (exceto contas Garantia e Cessão Fiduciária).1
Cessionário: Custódia Normal, individualizada, de clientes ou
CtCes
de participantes (exceto contas Garantia e Cessão
Fiduciária).1
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
part
opcional).
Data do Vencimento do título público.
DtVenc
QtdTit
DtMovto

Quantidade de títulos.
Data do movimento.
Só informado por mensagem.

1

É necessário que, pelo menos, uma das contas (cedente ou cessionário) pertença a um dos clientes descritos
nessa seção.
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de transferência de custódia sem movimentação financeira, a
R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência sem Movimentação
Financeira
Tag Mensagem:
SEL1063R1
Código Mensagem: SEL1063R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1063R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1063R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento de transferência de custódia sem
movimentação financeira conterá os seguintes dados:


a situação da operação; e



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 11. Pagamento de resgate e rendimentos
1. Resgate (1012)
Operação de uso exclusivo do Bacen para o pagamento de resgate dos títulos na data de seu
vencimento.
A operação é processada na rotina de abertura do Sistema. As instituições usuárias da RSFN
(bancos liquidantes e câmaras) recebem a mensagem SEL1611 com TpInfEvtSEL = 01 e
CodOpSEL = 1012, informando o pagamento do resgate.1
Para fim de pagamento de resgate, a posição de títulos de cada conta corresponde ao saldo de
fechamento do dia útil imediatamente anterior, somados os títulos objeto de recompra e
deduzidos os títulos objeto de revenda.
Não é permitida qualquer movimentação de títulos no dia de seu resgate, à exceção das
recompras/revendas anteriormente assumidas para aquele dia e de outras operações
autorizadas pelo administrador do Selic. Também não são admitidos desmembramentos de
cupons de juros no dia útil imediatamente anterior ao de pagamento de seu resgate.
Registro
IOS / Mensagem
Código
Descrição
1012

Pagamento de resgate

Liquidação financeira
Os eventos do emissor (resgates, amortizações e juros) de títulos registrados:
- nas Contas de Custódia Normal, são creditados na conta Reservas Bancárias ou Conta
de Liquidação do participante liquidante.
- nas Contas de Custódia Especial Órgão Regulador, são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do participante responsável pela liquidação do
cliente detentor da conta Ativos Garantidores.
- nas Contas de Custódia Especial Selic do tipo Por Conta e Ordem do Juízo,
Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento Líquido2, são creditados em uma
conta do Banco Central de saldo provisório. No caso da conta de Patrimônio Especial,
os recursos são creditados na Conta de Liquidação Financeira do Deban.
- nas Contas de Custódia Especial Interveniente, são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do interveniente ou de seu liquidante padrão.

1

Ver neste capítulo, Seção 22, Outras Mensagens.
Contas de responsabilidade do Deafi, correspondente à praça onde estiver jurisdicionada a instituição:
”Depósitos para Constituição e Aumento de Capital - em espécie” e “Conta de Depósitos para Enquadramento
de Patrimônio Líquido - em espécie”, respectivamente.
2
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- nas Contas de Custódia Especial Câmara, são creditados na Conta de Liquidação
Financeira da Câmara no STR.
Caso o pagamento do resgate recaia em dia não-útil, a respectiva liquidação é efetuada no
primeiro dia útil subsequente.
Forma de apresentação da operação
Na IOS
A instituição usuária da IOS pode verificar o pagamento de resgate de títulos em sua custódia,
ao consultar, na IOS, as operações atualizadas em sua conta no Selic.
O usuário deve acessar, na tela inicial da IOS, a opção Consulta - Operações Lançadas.
Utilizando-se dos filtros pré-definidos, pode verificar todas as operações atualizadas (status
ATU), identificando aquelas com código 1012; ou preencher o campo Código Operação,
consultando apenas as operações de pagamento de resgate existentes.
Para a visualização detalhada do lançamento, o usuário deve clicar na Lupa ao lado do
número da operação. A tela apresenta-se conforme o exemplo a seguir:

Mensagem
Para o participante usuário da RSFN, há o envio da mensagem SEL1611, informando
operação processada automaticamente, no caso, o resgate de títulos na data de seu
vencimento1.

1

Ver Capítulo VII, Seção 20, Outras Mensagens, Selic Informa Evento Processado (SEL1611).
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Descrição dos campos apresentados na operação em tela da IOS e na respectiva mensagem de
aviso enviada pelo Selic aos participantes da RSFN:
Campo
IOS
Mensagem
Código
CodMsg
Operação Selic
-

ISPBIF

-

TpInfEvtSEL

-

CodOpSEL

Número
NumOpSEL
Operação Selic
Conta Cedente CtCed
Conta
Cessionária

CtCes

Tipo

TpDeb_Cred

Título
Data
Vencimento
Preço Unitário
Quantidade
Valor
Financeiro

IdentdTitSEL
DtVenc
PU
QtdTit
VlrFinanc

Num.Controle
STR

NumCtrlSTR

Status

SitOpSEL

Hora

DtHrSit

-

DtMovto

Origem
Cedente

-
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Descrição
IOS: 1012
Mensagem: SEL1611
Número do ISPB da instituição financeira.
Informado somente por mensagem.
Tipo Informe Evento Selic: 01 (Operação Processada
Automaticamente).
Informado somente por mensagem.
Código Operação Selic: 1012.
Informado somente por mensagem.
Número da operação SELIC.
Cedente: Conta que detém a custódia do título resgatado.
Cessionário, que pode ser:
Bacen P/C Ordem Tesouro Nacional (0607.00.71-1);
Bacen P/C Emissão Títulos (1345.00.71-9).
Indica um comando de débito de título.
IOS: Débito
Mensagem: D
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
Preço Unitário de resgate.
Quantidade de títulos.
Valor financeiro do resgate.
Número de controle do STR.
Não será preenchido em caso de pagamento de eventos do
emissor em contas de Custódia Especial Selic do tipo Por
Conta e Ordem do Juízo, Aumento/Constituição de Capital,
Enquadramento Líquido.
Situação da operação comandada no Selic: ATU (Atualizada).
IOS: Hora da situação.
Mensagem: Data e hora da situação.
Data do movimento.
Informado somente por mensagem.
Informa o meio pelo qual o lançamento do cedente foi
efetuado.
AUTOMATICO/PREABER - Informa que o lançamento foi
realizado automaticamente antes da abertura do Sistema.
Informado somente pela IOS.
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Campo
IOS

Mensagem

Instituição
Lançadora

-

Origem
Cessionário

-

Instituição
Confirmadora

-
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Descrição
Identifica a Instituição responsável pelo lançamento da ponta
cedente de títulos.
BACEN/DEMAB PR - Informa que o lançamento foi
comandado pelo Demab.
Informado somente pela IOS.
Informa o meio pelo qual o lançamento do cessionário foi
efetuado.
AUTOMATICO/PREABER - Informa que o lançamento foi
realizado automaticamente antes da abertura do Sistema.
Informado somente pela IOS.
Identifica a Instituição responsável pelo lançamento da ponta
cessionária de títulos.
BACEN/DEMAB PR - Informa que o lançamento foi
comandado pelo Demab.
Informado somente pela IOS.
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2. Amortização (1010)
Operação de uso exclusivo do Bacen para o pagamento de amortização de títulos que fazem
jus à mesma, de acordo com as suas características.
A operação é processada na rotina de abertura do Sistema. As instituições usuárias da RSFN
(bancos liquidantes e câmaras) recebem a mensagem SEL1611 com TpInfEvtSel = 01 e
CodOpSEL = 1010, informando o pagamento da amortização.1
Para fins de pagamento da amortização, a posição de títulos de cada conta corresponde ao
saldo de fechamento do dia útil imediatamente anterior. Observe que a amortização da última
parcela do título é considerada como resgate.
Registro
IOS / Mensagem
Código
Descrição
1010

Pagamento de amortização

Liquidação financeira
Os eventos do emissor (resgates, amortizações e juros) de títulos registrados:
- nas Contas de Custódia Normal, são creditados na conta Reservas Bancárias ou Conta
de Liquidação do participante liquidante.
- nas Contas de Custódia Especial Órgão Regulador, são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do participante responsável pela liquidação do
cliente detentor da conta Ativos Garantidores.
- nas Contas de Custódia Especial Selic do tipo Por Conta e Ordem do Juízo,
Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento Líquido2, são creditados em uma
conta do Banco Central de saldo provisório. No caso da conta de Patrimônio Especial,
os recursos são creditados na Conta de Liquidação Financeiro do Deban.
- nas Contas de Custódia Especial Interveniente, são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do interveniente ou de seu liquidante padrão.
- nas Contas de Custódia Especial Câmara, são creditados na Conta de Liquidação
Financeira da Câmara no STR.
Caso o pagamento da amortização recaia em dia não-útil, a respectiva liquidação é efetuada
no primeiro dia útil subsequente.
Repasse
O repasse de amortização e juros de títulos atrelados a compromisso de recompra/revenda
pode ser efetuado por meio da operação 1068/SEL1066 tipo 3, descrita neste capítulo, Seção
12.

1

Ver neste capítulo, Seção 22, Outras Mensagens.
Contas de responsabilidade do Deafi, correspondente à praça onde estiver jurisdicionada a instituição:
”Depósitos para Constituição e Aumento de Capital - em espécie” e “Conta de Depósitos para Enquadramento
de Patrimônio Líquido - em espécie”, respectivamente.
2
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Forma de apresentação da operação
Na IOS
A instituição usuária da IOS pode verificar o pagamento de amortização de títulos em sua
custódia, ao consultar, na IOS, as operações atualizadas em sua conta no Selic .
O usuário deve acessar, na tela inicial da IOS, a opção Consulta - Operações Lançadas.
Utilizando-se dos filtros pré-definidos, pode verificar todas as operações atualizadas (status
ATU), identificando aquelas com código 1010; ou preencher o campo Código Operação,
consultando apenas as operações de pagamento de amortização existentes.
Para a visualização detalhada do lançamento, o usuário deve clicar na Lupa ao lado do
número da operação. A tela apresenta-se conforme o exemplo a seguir:

Por Mensagem
Para o participante usuário da RSFN, há o envio da mensagem SEL1611, informando
operação processada automaticamente, no caso, a amortização de títulos. 1

1

Ver Capítulo VII, Seção 20, Outras Mensagens, Selic Informa Evento Processado (SEL1611).
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Descrição dos campos apresentados na operação em tela da IOS e na respectiva mensagem de
aviso enviada pelo Selic aos participantes da RSFN:
Campo
IOS
Mensagem
Código
CodMsg
Operação Selic
-

ISPBIF

-

TpInfEvtSEL

-

CodOpSEL

Número
Operação Selic

NumOpSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Tipo

TpDeb_Cred

Título
Data
Vencimento
Preço Unitário
Quantidade
Valor
Financeiro

IdentdTitSEL
DtVenc
PU
QtdTit
VlrFinanc

Num.Controle
STR

NumCtrlSTR

Status

SitOpSEL

Hora

DtHrSit

-

DtMovto

Origem
Cedente

-
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Descrição
IOS: 1010.
Mensagem: SEL1611.
Número do ISPB da instituição financeira.
Informado somente por mensagem.
Tipo Informe Evento Selic: 01 (Operação Processada
Automaticamente)
Informado somente por mensagem.
Código Operação Selic: 1010.
Informado somente por mensagem.
Número da operação Selic.
Cedente: Conta que detém a custódia do título que receberá
a amortização.
Cessionário: Conta do Bacen P/C Ordem Tesouro Nacional
(0607.00.71-1).
Indica um comando de débito de título.
IOS: Débito.
Mensagem: D.
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
Preço Unitário da amortização.
Quantidade de títulos.
Valor financeiro da amortização.
Número de controle do STR.
Não será preenchido em caso de pagamento de eventos do
emissor em contas de Custódia Especial Selic do tipo Por
Conta e Ordem do Juízo, Aumento/Constituição de Capital
e Enquadramento Líquido.
Situação da operação comandada no Selic: ATU
(Atualizada).
IOS: Hora da situação.
Mensagem: Data e hora da situação.
Data do movimento.
Informado somente por mensagem.
Informa o meio pelo qual o lançamento do cedente foi
efetuado.
AUTOMATICO/PREABER - Informa que o lançamento
foi realizado automaticamente antes da abertura do
Sistema.
Informado somente pela IOS.
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Campo
IOS

Mensagem

Instituição
Lançadora

-

Origem
Cessionário

-

Instituição
Confirmadora

-
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VII.
Amortização
1010

Descrição
Identifica a Instituição responsável pelo lançamento da
ponta cedente de títulos.
BACEN/DEMAB PR - Informa que o lançamento foi
comandado pelo Demab.
Informado somente pela IOS.
Informa o meio pelo qual o lançamento do cessionário foi
efetuado.
AUTOMATICO/PREABER - Informa que o lançamento
foi realizado automaticamente antes da abertura do
Sistema.
Informado somente pela IOS.
Identifica a Instituição responsável pelo lançamento da
ponta cessionária de títulos.
BACEN/DEMAB PR - Informa que o lançamento foi
comandado pelo Demab.
Informado somente pela IOS.
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3. Juros (1060)
Operação de uso exclusivo do Bacen para o pagamento de juros intermediários ou finais de
títulos que fazem jus aos mesmos, de acordo com as suas características.
A operação é processada na rotina de abertura do Sistema. As instituições usuárias da RSFN
(bancos liquidantes e câmaras) recebem a mensagem SEL1611 com TpInfEvtSEL = 01 e
CodOpSEL = 1060, informando o pagamento dos juros. 1
Para fim de pagamento dos juros, a posição de títulos de cada conta corresponde ao saldo de
fechamento do dia útil imediatamente anterior, exceto quanto aos títulos a serem resgatados
no dia do evento, caso em que a esse saldo são somados os títulos objeto de recompra e
deduzidos os títulos objeto de revenda.
Não são admitidos desmembramentos de cupons de juros no dia útil imediatamente anterior
ao de pagamento de juros.
Registro
IOS / Mensagem
Código
Descrição
1060

Pagamento de juros

Liquidação financeira
Os eventos do emissor (resgates, amortizações e juros) de títulos registrados:
- nas Contas de Custódia Normal, são creditados na conta Reservas Bancárias ou Conta
de Liquidação do participante liquidante.
- nas Contas de Custódia Especial Órgão Regulador, são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do participante responsável pela liquidação do
cliente detentor da conta Ativos Garantidores.
- nas Contas de Custódia Especial Selic do tipo Por Conta e Ordem do Juízo,
Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento Líquido2, são creditados em uma
conta do Banco Central de saldo provisório. No caso da conta de Patrimônio Especial,
os recursos são creditados na Conta de Liquidação Financeiro do Deban.
- nas Contas de Custódia Especial Interveniente, são creditados na conta Reservas
Bancárias ou Conta de Liquidação do interveniente ou de seu liquidante padrão.
- nas Contas de Custódia Especial Câmara, são creditados na Conta de Liquidação
Financeira da Câmara no STR.
Repasse
O repasse de amortização e juros de títulos atrelados a compromisso de recompra/revenda
pode ser efetuado por meio da operação1068/SEL1066 tipo 3, descrita neste capítulo,
Subseção 10.3.

1

Ver neste capítulo, Seção 22, Outras Mensagens.
Contas de responsabilidade do Deafi, correspondente à praça onde estiver jurisdicionada a instituição:
”Depósitos para Constituição e Aumento de Capital - em espécie” e “Conta de Depósitos para Enquadramento
de Patrimônio Líquido - em espécie”, respectivamente.
2
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Forma de apresentação da operação
IOS
O participante não liquidante transmissor de comandos pode verificar o pagamento dos juros
de títulos em sua custódia, ao consultar, na IOS, as operações atualizadas em sua conta no
Selic, conforme exemplo abaixo:

O usuário deve acessar, na tela inicial da IOS, a opção Consulta - Operações Lançadas.
Utilizando-se dos filtros pré-definidos, pode verificar todas as operações atualizadas (status
ATU), identificando aquelas com código 1060; ou preencher o campo Código Operação,
consultando apenas as possíveis operações de pagamento de juros existentes.
Para a visualização detalhada do lançamento, o usuário deve clicar na Lupa ao lado do
número da operação.
Mensagem
Para o participante usuário da RSFN, há o envio da mensagem SEL1611, informando
operação processada automaticamente, no caso, o pagamento de juros. 1

1

Ver Capítulo VII, Seção 20, Outras Mensagens, Selic Informa Evento Processado (SEL1611).

226

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
Juros 1060

Descrição dos campos apresentados na operação em tela da IOS e na respectiva mensagem de
aviso enviada pelo Selic aos participantes da RSFN:
Campo
IOS
Código
Operação Selic

Mensagem
CodMsg

-

ISPBIF

-

TpInfEvtSEL

Número
Operação Selic

CodOpSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Tipo

TpDeb_Cred

Título
Data
Vencimento
Preço Unitário
Quantidade
Valor
Financeiro

IdentdTitSEL

NumOpSEL

DtVenc
PU
QtdTit
VlrFinanc

Num.Controle
STR

NumCtrlSTR

Status

SitOpSEL

Hora

DtHrSit

-

DtMovto

Origem
Cedente

-

Instituição
Lançadora

-

Origem
Cessionário

-
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Descrição
IOS: 1060.
Mensagem: SEL1611.
Número do ISPB da instituição financeira.
Informado somente por mensagem.
Tipo Informe Evento Selic: 01 (Operação Processada
Automaticamente).
Informado somente por mensagem.
Código Operação Selic: 1060.
Número da operação Selic.
Cedente: Conta que detém a custódia do título que faz jus ao
recebimento dos juros.
Cessionário, que pode ser:
Bacen P/C Ordem Tesouro Nacional (0607.00.71-1);
Bacen P/C Emissão Títulos (1345.00.71-9).
Indica um comando de débito de título.
IOS: Débito.
Mensagem: D.
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
Preço Unitário dos juros.
Quantidade de títulos.
Valor financeiro dos juros.
Número de controle do STR.
Não será preenchido em caso de pagamento de eventos do
emissor em contas de Custódia Especial Selic do tipo Por
Conta e Ordem do Juízo, Aumento/Constituição de Capital e
Enquadramento Líquido.
Situação da operação comandada no Selic: ATU
(Atualizada).
IOS: Hora da situação.
Mensagem: Data e hora da situação.
Data do movimento.
Informado somente por mensagem.
Informa o meio pelo qual o lançamento do cedente foi
efetuado.
AUTOMATICO/PREABER - Informa que o lançamento foi
realizado automaticamente antes da abertura do Sistema.
Informado somente pela IOS.
Identifica a Instituição responsável pelo lançamento da ponta
cedente de títulos.
BACEN/DEMAB PR - Informa que o lançamento foi
comandado pelo Demab.
Informado somente pela IOS.
Informa o meio pelo qual o lançamento do cessionário foi
efetuado.
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IOS

Instituição
Confirmadora
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Mensagem

-

VII.
Juros 1060

Descrição
AUTOMATICO/PREABER - Informa que o lançamento foi
realizado automaticamente antes da abertura do Sistema.
Informado somente pela IOS.
Identifica a Instituição responsável pelo lançamento da ponta
cessionária de títulos.
BACEN/DEMAB PR - Informa que o lançamento foi
comandado pelo Demab.
Informado somente pela IOS.
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Seção 12. Repasse de financeiro
1. Operação 1066/SEL1066 tipo 1 (Repasse de Imposto de Renda)
O Selic dispõe do código de operação 1066 (SEL1066 tipo 1) que possibilita o repasse
financeiro, entre participantes, relativo ao recolhimento de Imposto de Renda (IR) incidente
sobre operação liquidada no Selic.
O cálculo do tributo e o seu recolhimento são de iniciativa e responsabilidade dos
participantes envolvidos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código
Descrição

Domínio

1066

SEL1066

TpRepFinanc = 01

Participante requisita Repasse de Financeiro

Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação de repasse com um liquidante
que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Regras gerais
O repasse de valor financeiro referente ao recolhimento de imposto de renda não admite
associação, intermediação, nem registro em data posterior.

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Repasse Financeiro
Tag Mensagem:
SEL1066
Código Mensagem: SEL1066
Emissor: SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Participante
Mult.

<SEL1066>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpRepFinanc>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Repasse Financeiro
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1066>
(*) - ver observações no quadro de correspondência dos campos.
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações da IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpRepFinanc

Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária

IdentdTitSEL
CtCed
CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

Número
Operação Selic
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número
Operação
Original

NumOpSEL
DtVenc
QtdTit
PU
NumOpSELOr

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

-

DtMovto
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Descrição
Código da operação de repasse de financeiro.
IOS: 1066.
Mensagem: SEL1066.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo de repasse financeiro = 01.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente: código da conta de custódia normal de participante.
Cessionário: código da conta de custódia normal de cliente.
Código p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para mensagem.
Código p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C) para
mensagem.
Mensagem: preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o IS
do liquidante escolhido (quatro primeiros dígitos da
conta).
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Data do Vencimento do título público.
Valor do Imposto multiplicado por 100.
Índice constante: 0,01.
Número do comando da operação 1052, 1056, 1059 ou 1055
geradora do IR.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo: "D".
Valor financeiro líquido (valor do imposto devido).
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de repasse financeiro, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Repasse Financeiro
Tag Mensagem:
SEL1066R1
Código Mensagem: SEL1066R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
</SEL1066R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1066R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação que envolva
movimentação da conta Reservas Bancárias no STR.



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de repasse
financeiro conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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2. Operação 1067/SEL1066 tipo 2 (Repasse de IOF)

O Selic dispõe do código de operação 1067 (SEL1066 tipo 2) que possibilita o repasse
financeiro, entre participantes, relativo ao recolhimento de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) incidente
sobre operação liquidada no Selic.
O cálculo do tributo e o seu recolhimento são de iniciativa e responsabilidade dos
participantes envolvidos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1067

SEL1066

Descrição
Participante requisita Repasse de
Financeiro

Domínio
TpRepFinanc = 02

Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação de repasse com um liquidante
que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1
Regras gerais
O repasse de valor financeiro referente ao recolhimento de IOF não admite associação,
intermediação, nem registro em data posterior .
Orientação para o registro de operações
Na IOS

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Repasse Financeiro
Tag Mensagem:
SEL1066
Código Mensagem: SEL1066
Emissor: SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Participante
Mult.

<SEL1066>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpRepFinanc>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Repasse Financeiro
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1066>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

Número
Operação
SELIC

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpRepFinanc

Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária

IdentdTitSEL
CtCed
CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant
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Descrição
Código da operação de repasse para retenção de IOF.
IOS: 1067.
Mensagem: SEL1066.
Número da faixa numérica da instituição cedente.

Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo de repasse financeiro = 02.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente: Código da conta de custódia normal.
Cessionário: Código da conta de custódia normal de cliente.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem..
Mensagem: preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
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Campo
IOS

Mensagem

Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número
Operação
Original

DtVenc
QtdTit
PU
NumOpSELOr

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

-

DtMovto

Descrição
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido (quatro primeiros
dígitos da conta).
Data do Vencimento do título público.
Valor do Imposto multiplicado por 100.
Índice constante: 0,01.
Número do comando da operação 1052, 1056, 1059 ou 1055
geradora do IOF.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo: "D".
Valor financeiro líquido (valor do imposto devido).
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de repasse financeiro, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Repasse Financeiro
Tag Mensagem:
SEL1066R1
Código Mensagem: SEL1066R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
</SEL1066R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1066R1>

Alguns campos merecem destaque:
 Número Controle STR: Informa o número de controle de operação que envolva
movimentação da conta Reservas Bancárias no STR.
 Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.
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Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de repasse
financeiro conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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3. Operação 1068/SEL1066 tipo3 (Repasse de juros e amortização)

A operação 1068 (SEL1066 tipo 3) permite que, se acordado entre as partes na contratação da
operação compromissada, o cedente de operação de recompra/revenda repasse ao cessionário
o valor financeiro de amortização ou juros dos respectivos títulos.
O repasse só é passível de ser efetuado na data do pagamento dos juros e amortização (1010 e
1060) dos títulos atrelados a compromisso de recompra/revenda (1056/SEL1056 TpRetCompr
= 01 ou 1059/SEL1056 TpRetCompr = 02) .
Observe-se que o cedente da recompra/revenda poderá efetuar o repasse, ainda que não
detenha a custódia dos títulos na data do referido pagamento, desde que ainda tenha o
compromisso de recomprá-los.
A instituição poderá verificar a possibilidade do repasse de juros e/ou amortização em seu
extrato de recompras e revendas ou recompras e revendas em aberto, disponível no endereço
eletrônico www.selic.rtm. No extrato da instituição, a coluna "REPASSE" apresenta o
conteúdo "S" ou "N", informando se é possível ou não o repasse financeiro dos juros e/ ou
amortização. Convém ressaltar que o extrato que traz essa informação é visualizado pela
instituição na data do pagamento de juros ou amortização e, portanto, gerado na noite de
véspera.
Valem ainda as seguintes observações, nas situações abaixo:


Se a operação compromissada envolver contas que são liquidadas na mesma conta
Reservas Bancárias, não há possibilidade de se efetuar o repasse.



O repasse envolvendo conta de intermediação é possível, observado o disposto acima.



Se a data do pagamento de juros e/ou amortização coincidir com a data do retorno da
operação compromissada, o repasse poderá ser efetuado antes ou depois da operação
de recompra/revenda, a critério das partes envolvidas na negociação.



Se a operação compromissada tiver o seu retorno coincidindo com o pagamento dos
juros finais (data do resgate), não há necessidade de repasse, uma vez que a operação
de retorno é efetuada automáticamente na abertura do Selic.

Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1068

SEL1066

Descrição
Participante requisita Repasse de
Financeiro

Domínio
TpRepFinanc = 03

Liquidação financeira
O participante não liquidante pode optar por liquidar a operação de repasse com um liquidante
que não seja o seu liquidante-padrão, mediante o preenchimento dos campos Liq.
Cedente/IFLiqdant ou Liq. Cessionário/IFLiqdant.1

1

No caso de preenchimento do campo Liq. Cessionário, é necessário que seja requisitado limite operacional ao
participante liquidante escolhido.
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Regras gerais
O repasse de valor financeiro referente a juros e/ou amortizações não admite associação,
intermediação, nem registro em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Repasse Financeiro
Tag Mensagem:
SEL1066
Código Mensagem: SEL1066
Emissor: SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Participante
Mult.

<SEL1066>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpRepFinanc>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Repasse Financeiro
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Nível Preferência
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1066>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpRepFinanc

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Liq. Cedente/
Liq.
Cessionário

IFLiqdant

Data
Vencimento

DtVenc

Quantidade

QtdTit

Preço Unitário

PU

Número
Operação
Original

240

NumOpSELOr

Descrição
Código da operação de repasse de juros e amortização.
IOS: 1068.
Mensagem: SEL1066.
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo de repasse financeiro = 03.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Cedente: o mesmo da operação compromissada 1054 ou 1057
(SEL1054 TpCompr =01 ou 02).
Cessionário: o mesmo da operação compromissada 1054 ou
1057 (SEL1054 TpCompr =0 1 ou 02).
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Mensagem: preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido (quatro primeiros
dígitos da conta).
Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos que consta na operação compromissada
1054 ou 1057 (SEL1054 TpCompr = 01 ou 02).
PU de amortização ou PU de juros que consta na operação
1010 (SEL1611 tipo 1) ou 1060 (SEL1611 tipo 1),
respectivamente. Em caso de o mesmo título pagar juros e
amortização, deve constar neste campo o somatório dos PUs
recebidos nas respectivas SEL1611.
Número da operação de retorno 1056 (SEL1056
TpRetCompr = 01) ou 1059 (SEL1056 TpRetCompr = 02).
Esse número é fornecido na R1 da contratação da operação
compromissada que originou a recompra ou a revenda, ou no
extrato de recompras e revendas da instituição, disponível no
site www.selic.rtm.
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IOS

Mensagem

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

-

DtMovto

VII.
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Descrição

Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo: "D".
Valor financeiro líquido.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de repasse de juros e amortização, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Repasse Financeiro
Tag Mensagem:
SEL1066R1
Código Mensagem: SEL1066R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
</SEL1066R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1066R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com
liquidação financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as
possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na
IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da
financeiro conterá os seguintes dados:
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a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR.
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Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 13. Encargos relativos ao custo do Selic (1069/SEL1069)
Valor mensal cobrado dos participantes do Selic com vistas a ressarcir as despesas de custeio
e de investimento da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro - Anbima e do Bacen relativas ao funcionamento do Selic e de seus módulos complementares.
O Banco Central do Brasil (administrador do Selic), o Tesouro Nacional (emissor dos títulos
públicos federais) e os órgãos reguladores estão eximidos do ressarcimento do custo Selic.
O valor a ser ressarcido pelo participante é apurado segundo metodologia própria divulgada
por normativo expedido pelo Demab.1 A cobrança é efetuada no décimo dia útil do mês
subsequente ao mês relativo à utilização do Selic.
A transmissão dos comandos da operação 1069/SEL1069 é efetuada pelo:
- Administrador do Selic, logo após os procedimentos de abertura do Sistema;
- Responsável pelo pagamento, participante liquidante ou não liquidante transmissor de
comandos, durante o horário de funcionamento do Sistema.
Para fins de cobrança, o último dia do mês de referência é considerado para se determinar o
liquidante padrão responsável pelo pagamento do custo Selic, assim como a condição de
transmissor ou não de comandos do participante.
O arquivo Custo Selic do mês de referência está disponível a partir do quinto dia útil do mês
seguinte na opção “Extratos”, no endereço eletrônico www.selic.rtm, mediante autenticação
do usuário. Existem duas opções de consulta: “até 12/11/2010” com base na metodologia
antiga (Carta-Circular 3.158, de 2005, revogada em 16/11/2010) e “após 16/11/2010” já com
base na Carta-Circular 3.470, de 11/11/2010, em vigor.
A cobrança do Custo Selic2 é efetuada da seguinte forma:
Participante

Cobrança

Liquidante
Ao próprio
Não liquidante transmissor de comandos - inclusive
Câmara

Não liquidante não transmissor de comando
Cliente

Ao liquidante-padrão
Ao participante que transmite
comandos para esse cliente

1

Carta-Circular 3.470 de 11/11/2010.
A quem efetivamente é cobrado o lançamento da operação 1069/SEL1069 no sistema.

2
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Observe-se que o valor do Custo Selic será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês ou fração e de multa de 2% (dois por cento), calculados sobre o valor do débito
vencido, quando pago após a data da cobrança.
As contas bloqueadas pelo administrador do Selic estão isentas do ressarcimento de custos.
2- Metodologia de cálculo
Os valores devidos pelos participantes do Selic, relativamente ao ressarcimento de custos, são
apurados com base em três fatores:
I.
II.
III.

Custódia de títulos registrados no sistema;
Transmissão de comandos de operações liquidadas no sistema;
Inatividade de contas individualizadas de custódia.

A seguir, detalhes de cada um deles:
I-

Fator Custódia

Em relação ao fator custódia de títulos, os valores são calculados de acordo com a seguinte
tabela:
Tabela única* para cálculo do custo total do Fator Custódia:
Base de Cálculo

Alíquota

Adicional

Até R$ 5.000.000.000,00

0,00026%

-

De R$ 5.000.000.000,01 a R$ 10.000.000.000,00

0,00017%

R$ 4.500,00

Acima de R$ 10.000.000.000,00

0,00011%

R$10.500,00

*O rateio do valor do Custo Selic total entre Bacen e Anbima é apresentado no extrato do custo.

A tabela acima é aplicada sobre títulos de participantes e títulos de clientes individualizados,
conforme o quadro a seguir:
Aplicação da tabela de cálculo do Custo Selic
Títulos de Participantes

Títulos de Cliente Individualizados

Registrados em suas contas de custódia (*) e em Registrados em contas de custódia do próprio
contas de depósito e garantia das câmaras.1
participante e em contas de depósito e de garantia
em câmaras.
(*) Custódia própria ou de terceiros, exceto
clientes individualizados.

A base de cálculo corresponde à média aritmética dos valores dos títulos, observado que:
- a média aritmética considera apenas os dias úteis do mês;
- a posição de títulos de cada conta corresponde ao saldo de fechamento do dia1; e
1

A cobrança de custos da conta cessão fiduciária com interveniente assemelha-se ao tratamento dado às contas
de depósito e garantia em câmara.
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- os valores dos títulos são calculados de acordo com os preços unitários aceitos pelo Bacen
em suas operações compromissadas, divulgados diariamente pelo Demab ou, na falta desses
preços, de acordo com os valores nominais atualizados.
O ressarcimento mínimo sobre a custódia de títulos do participante e de cada cliente
individualizado seu é de R$ 75,00, ainda que da aplicação da tabela resulte o valor inferior
(desde que haja títulos custodiados).
Em caso de contas de garantia e depósito em câmara e de contas de cessão fiduciária com
interveniente, o custo Selic por fator custódia é cobrado do participante.
II-

Fator Transmissão de Comandos

Será cobrado R$1,00 por cada comando do participante, mesmo que transmitido por terceiro,
de operação liquidada no Selic.
Ou seja, o fato de o participante constar como contraparte em uma operação atualizada no
Selic, mesmo que não a tenha comandado, já é suficiente para a cobrança do custo Selic com
base no fator Transmissão de Comandos. Exemplo: operações transmitidas automaticamente
pelo Selic, como a 1060 (pagamento de juros).
Em caso de contas de garantia e depósito em câmara e de contas de cessão fiduciária com
interveniente, o custo Selic por fator transmissão de comandos é cobrado do participante.
III- Fator Conta Inativa:
Será cobrado R$ 10,00 de cada conta inativa. Considera-se conta inativa a conta que não teve
saldo, nem movimentação no mês de referência.2
Estão sujeitas à cobrança por inatividade, as contas relacionadas no quadro abaixo:
Cobrança por Inatividade
Contas de Participantes
Contas de Clientes Individualizados
Custódia própria de livre movimentação
(incluindo as contas de livre movimentação
Qualquer tipo de custódia de cliente
disponível para venda e até o vencimento),
individualizado, inclusive em Câmara.
Depósito e garantia do participante em câmara3.

Em caso de contas de garantia e depósito em câmara e de contas de cessão fiduciária com
interveniente, o custo Selic por fator inatividade é cobrado do participante.

1

Saldo de fechamento do dia corresponde ao item “Posição de fechamento”, disponível no extrato de posição de
custódia da instituição.
2
As contas abertas e excluídas no mesmo dia são consideradas inativas para efeito de cobrança do custo Selic.
3
A cobrança de custos da conta cessão fiduciária com interveniente assemelha-se ao tratamento dado às contas
de depósito e garantia em câmara.
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Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1069

SEL1069

Descrição
Participante requisita Pagamento de Custos do
Selic

Domínio
-

Por Mensagem
O participante pode utilizar as mensagens SEL1611 (<CodOpSEL> = 1069) como entrada
para seus sistemas, de forma, a gerar as mensagens SEL1069 confirmando o pagamento.
Na IOS
Os não liquidantes transmissores de comando devem consultar, na IOS, suas operações, já
registradas pelos recebedores (ponta do cedente). Em seguida, devem confirmar o pagamento,
com o lançamento da operação 1069 na ponta de cessionário.
O usuário deve acessar, na tela inicial da IOS, a opção Consulta - Operações Lançadas.
Utilizando-se dos filtros pré-definidos, pode verificar todas as operações lançadas pelos
cedentes (status LAN), identificando aquelas com código 1069, ou preencher o campo
Código Operação, consultando apenas as operações de pagamento de custos do Selic.
Ao realizar a consulta, o participante observará que há duas operações lançadas que devem ser
confirmadas por ele. Uma delas terá como cedente a conta 0001.00.00-7 (Bacen) e a outra terá
como cedente a conta 1035.00.30-0 (Anbima).
Liquidação financeira
Os participantes não liquidantes que transmitam comandos e as câmaras devem requisistar
limite operacional a um participante liquidante.
Os valores devidos por participante não liquidante e não transmissor de comandos são
cobrados do respectivo liquidante-padrão.
Regras gerais
O pagamento do custo Selic não admite associação, intermediação, nem registro em data
posterior.
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência para Pagamento dos Custos do SELIC
Tag Mensagem:
SEL1069
Código Mensagem: SEL1069
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
</SEL1069>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IFLiqdant>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
IF Liquidante
Valor Financeiro
Nível Preferência
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1069>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

Liq.
Cessionário

IFLiqdant

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Número
Operação Selic

NumOpSEL

Preferência
STR

NívelPref

Valor
Financeiro

VlrFinanc

-

DtMovto

248

Descrição
Código da operação para pagamento dos Custos do Selic.
IOS: 1069.
Mensagem: SEL1069.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Cedente, deve ser:
0001.00.00-7: se o pagamento for para o Bacen;
1035.00.30-0: se o pagamento for para a Anbima.
Cessionário: preencher com a conta do participante que está
pagando o custo.
Mensagem: preencher com o ISelic do participante liquidante
escolhido, caso a liquidação não seja efetuada pelo
liquidante-padrão.
A IOS apresenta as opções:
 Padrão - para a liquidação ser efetuada pelo próprio
liquidante-padrão.
 outros - neste caso, o campo é preenchido com o
ISelic do liquidante escolhido (quatro primeiros
dígitos da conta).
IOS: preencher sempre “Crédito”.
Mensagem: preencher sempre com “C”.
Número da Operação atribuído pelo Selic.
Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras
"B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é
assumido o nível mais baixo: "D".
Valor do custo a ser pago. A vírgula dos centavos deve ser
informada.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de transferência para pagamento dos custos do Selic, a R1
apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Pagamento dos Custos do
SELIC
Tag Mensagem:
SEL1069R1
Código Mensagem: SEL1069R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1069R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Número Controle STR
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1069R1>

Alguns campos merecem destaque:


Número Controle STR: Informa o número de controle de operação com
liquidação financeira pelo STR;



Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as
possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na
IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de repasse
financeiro conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 14. Desmembramento e remembramento de cupons de juros
1. Operação 1073/SEL1073 (Desmembramento de cupons)
Operação que possibilita o desmembramento de um título em principal e cupons de juros,
desde que prevista tal faculdade em sua emissão.
O desmembramento somente é facultado aos títulos em conta de custódia de livre
movimentação, não englobando títulos vinculados a quaisquer compromissos de revenda.
Não é admitido o desmembramento de cupons de juros no dia útil imediatamente anterior ao
do pagamento de juros ou de seu resgate.
É permitido o remembramento dos cupons de juros ao principal por meio da operação
1074/SEL1074.
Codificação
Conforme foi visto no Capítulo V - Títulos, os títulos com novos atributos identificadores
criados após a implantação do Sistema Cadastro terão um código sequencial sem regra de
formação (por exemplo: 000001).
Contudo, os títulos então existentes, que mantiverem as suas características, têm o seguinte
formato (regra antiga):
NNXXYY
Os dois últimos dígitos (YY) caracterizam a possibilidade de desmembramento do título.
Além disso, permitem identificar se o título em questão é o título original, o principal
desmembrado ou ainda um cupom de juros desmembrado, conforme disposto no quadro a
seguir:
Regra anterior ao Sistema Cadastro
YY =
00
99
98
97

Significado
O título não apresenta possibilidade de desmembramento.
O título apresenta possibilidade de desmembramento e ainda não foi
desmembrado (título com cupons).
Principal do título desmembrado.
Cupom de juros do título desmembrado.

Exemplo
780100
780199
780198
780197

Ressalte-se que os títulos que surgirem com novos atributos identificadores, após a
implantação do Sistema Cadastro, apresentarão um novo código, sequencial e sem regra de
formação, inclusive no que diz respeito à possibilidade ou não de desmembramento, ou ao
título ser principal ou cupom de título desmembrado.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

1073

SEL1073

Participante requisita Desmembramento em Cupom de Juros
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A operação de desmembramento exige duplo comando, sendo a ponta do cedente lançada
pelo participante e a ponta do cessionário lançada pelo administrador do Selic. O participante
deve enviar ao Demab/Dicel o DOC 8 (modelo 30008 do Cadoc) devidamente preenchido e
assinado. A mesa de operações do Demab também deve ser comunicada em caso de
desmembramento.
A identificação do título a ser informada no momento do registro da operação é relativa ao
título cheio (na regra antiga, dois últimos dígitos = 99).
Regras gerais
As operações de desmembramento de cupons de juros não podem ser objeto de associação,
intermediação ou registro em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Desmembramento de Cupom de Juros
Tag Mensagem:
SEL1073
Código Mensagem: SEL1073
Emissor: SELIC Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1073>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<TpDeb_Cred>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Conta Cedente
Tipo Débito ou Crédito
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1073>
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Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

Número
Operação Selic

NumOpSEL

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Data
Vencimento
Quantidade

DtVenc
QtdTit

-

DtMovto

Descrição
Código da operação de desmembramento.
IOS: 1073.
Mensagem: SEL1073.
Número da faixa numérica da instituição cedente.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Se o título obedecer à regra antiga: formato NNXXYY, sendo
YY = 99.
Cedente: conta de custódia normal de livre movimentação de
participante ou de clientes, onde está custodiado o título não
desmembrado.
Débito de título: (Débito) para IOS ou (D) para mensagem participante lança.
Crédito de título: (Crédito) para IOS ou (C) para mensagem Demab/Dicel lança.
Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos a ser desmembrada.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de desmembramento de cupom de juros, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Desmembramento de Cupom de
Juros
Tag Mensagem:
SEL1073R1
Código Mensagem: SEL1073R1 Emissor: SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Participante
Mult.

<SEL1073R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1073R1>
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O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de
desmembramento conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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2. Operação 1074/SEL1074 (Remembramento de cupons)
Operação que possibilita o reagrupamento de todos os cupons de juros vincendos a respectiva
parcela principal do título anteriormente desmembrado por operação 1073/SEL1073 (ver
Subseção 12.1).
Para isso é necessário que todos os cupons de juros vincendos (na regra antiga, YY = 97) e a
parcela principal (na regra antiga, YY = 98) encontrem-se na mesma conta de custódia de
livre movimentação, não estejam vinculados a qualquer compromisso de revenda e a
quantidade de cada uma das parcelas deve ser igual ou maior a quantidade solicitada no
remembramento.
Codificação1
Conforme foi visto no Capítulo V - Títulos, os títulos com novos atributos identificadores
criados após a implantação do Sistema Cadastro, terão um código sequencial sem regra de
formação (por exemplo: 000001).
Contudo, os títulos então existentes, que mantiverem as suas características têm o seguinte
formato (regra antiga):
NNXXYY
Os dois últimos dígitos (YY) caracterizam a possibilidade de desmembramento do título.
Além disso, permitem identificar se o título em questão é o título original, o principal
desmembrado ou ainda um cupom de juros desmembrado, conforme disposto no quadro a
seguir:
Regra anterior ao Sistema Cadastro
YY =
00
99
98
97

Significado
O título não apresenta possibilidade de desmembramento.
O título apresenta possibilidade de desmembramento e ainda não foi
desmembrado (título com cupons).
Principal do título desmembrado.
Cupom de juros do título desmembrado.

Exemplo
780100
780199
780198
780197

Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

1074

SEL1074

Participante requisita Remembramento de Cupom de Juros

A operação de remembramento exige duplo comando, sendo a ponta do cedente lançada pelo
administrador do Selic e a ponta do cessionário lançada pelo participante. O participante deve
enviar ao Demab/Dicel o DOC 8 (modelo 30008 do Cadoc) devidamente preenchido e
assinado.
A identificação do título a ser informada no momento do registro da operação é relativa ao
título cheio (na regra antiga, dois últimos dígitos = 99).

1 - Ver Comunicado 12.275 de 21/6/2004.
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Regras gerais
As operações de remembramento de cupons de juros não podem ser objeto de associação,
intermediação ou registro em data posterior.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Remembramento de Cupom de Juros
Tag Mensagem:
SEL1074
Código Mensagem: SEL1074
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1074>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1074>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Título

IdentdTitSEL

Conta
Cessionária

CtCes

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

Número
Operação Selic
Data
Vencimento

NumOpSEL
DtVenc

Quantidade

QtdTit

-

DtMovto

256

Descrição
Código da operação de remembramento.
IOS: 1074.
Mensagem: SEL1074.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Se o título obedecer a regra antiga:formato NNXXYY, sendo
YY = 99.
Cessionária: conta de custódia normal de livre movimentação
de participante ou de clientes, onde estão custodiados os
cupons de juros (na regra antiga, YY = 97) e a parcela
principal (na regra antiga, YY = 98).
Débito de título: (Débito) para IOS ou (D) para mensagem Demab/Dicel lança.
Crédito de título: (Crédito) para IOS ou (C) para mensagem participante lança.
Número da faixa numérica da instituição cessionária.
Data do Vencimento do título público.
Quantidade de títulos: pode ser preenchido com um valor
menor ou igual à menor quantidade de títulos ainda presente
desmembrada na conta de custódia de livre movimentação
pretendida.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de remembramento de cupom de juros, a R1 apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Remembramento de Cupom de Juros
Tag Mensagem:
SEL1074R1
Código Mensagem: SEL1074R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1074R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1074R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de
desmembramento conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção15. Limite operacional ou financeiro por mensagem
1. Selic requisita limite financeiro para não liquidante operar (SEL1095)

Mensagem na qual um participante liquidante atribui limite financeiro padrão (TpLim = 2) ou
requisita valor a ser acrescido ou decrescido ao limite financeiro padrão ou ao saldo do limite
operacional remanescente (TpLim = 1) em um determinado momento do dia para participante
não liquidante.1
A alteração no limite financeiro padrão (default) começa a valer a partir da abertura do dia útil
seguinte. Já a alteração no saldo do limite financeiro do dia começa a valer a partir do seu
registro e somente nesse dia.
Desde que obedeça ao limite estipulado, o participante não liquidante transmissor de
comandos pode lançar suas operações sem que o participante liquidante tenha acesso ao seu
conteúdo (título, vencimento, preço).
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1095

Instituição Liquidante requisita Limite financeiro para Não liquidante operar.

Orientação para o registro da mensagem
Mensagem: Requisição de Limite Financeiro para não liquidante operar
Tag Mensagem:
SEL1095
Código Mensagem: SEL1095 Emissor: IF Liquidante
Tag
Nome do Campo

Destinatário: SELIC liquidante
Mult.

<SEL1095>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpLim>
<NumReqLim>
<IFLiqdant>
<IFNLiqdant>
<TpDeb_Cred>
<VlrFinanc>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Limite
Número Requisição Limite
IF Liquidante
IF Não Liquidante
Tipo Débito ou Crédito
Valor Financeiro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1095>

1 - Ver Capítulo VIII, Seção 5, Tópicos Especiais, Limite Operacional ou Financeiro, para a atualização ou
consulta de limite operacional na IOS e demais detalhes a respeito da concessão de limite.
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro da mensagem
Mensagem
Campos
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
TpLim
NumReqLim
IFLiqdant
IFNLiqdant
TpDeb_Cred
VlrFinanc
DtMovto

Descrição
Mensagem: SEL1095.
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
Tipo de Limite:
1 para limite de operações no dia;
2 para limite-padrão (default).
Número Requisição Limite.
ISelic do participante liquidante.
ISelic do participante não liquidante.
Código de débito: (D) para diminuir o limite operacional.
Código de crédito: (C) para aumentar o limite operacional.
Valor financeiro.
Data do movimento.

Resposta do sistema
A mensagem de resposta ao requisitante (R1) informa o estado atual da operação. No caso
específico da mensagem SEL1095, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Limite Financeiro para não liquidante operar
Tag Mensagem:
SEL1095R1
Código Mensagem: SEL1095R1 Emissor:
SELIC
Destinatário: IF
liquidante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1095R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumReqLim>
<SitOpSEL>
<VlrFinanc>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Requisição Limite
Situação Operação Selic
Valor Financeiro
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1095R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação ATU, caso esteja
compatível.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Consulta ao limite financeiro
O participante liquidante pode consultar a posição dos limites financeiros por ele concedidos
por meio da mensagem SEL1096, que está descrita na próxima Subseção.1
1

O participante não liquidante pode consultar o seu limite operacional na IOS, vide Capítulo VIII, Seção 5,
Tópicos Especiais, Limite Operacional.
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2. Selic consulta limite financeiro para não liquidante operar (SEL1096)

Mensagem na qual o participante consulta a posição de limites financeiros registrados no
Selic concedidos por participante liquidante a participante não liquidante. 1
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1096

Instituição consulta Limite financeiro para Não liquidante operar.

Dependendo da forma de registro da operação, a consulta pode ser de três tipos:
IF Liquidante e IF Não liquidante preenchidos: Consulta ao limite operacional (default e
saldo) fornecido pelo participante liquidante para o não liquidante. Essa consulta pode ser
realizada tanto pelo participante não liquidante2 quanto pelo liquidante.
IF Liquidante preenchido e IF Não liquidante não preenchido: Consulta à relação de todos os
participantes não liquidantes com os respectivos limites financeiros (default e saldo)
fornecidos pelo participante liquidante informado.
IF Liquidante não preenchido e IF Não liquidante preenchido: Consulta à relação de todos os
participantes liquidantes com os respectivos limites financeiros (default e saldo) fornecidos ao
participante não liquidante informado.
Quadro de orientação para o registro da mensagem
Mensagem: Consulta Limite Financeiro para não liquidante operar
Tag Mensagem:
SEL1096
Código Mensagem: SEL1096
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1096>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<IFLiqdant>
<IFNLiqdant>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
IF Liquidante
IF Não Liquidante
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1096>

1 - A consulta ao limite financeiro também pode ser realizada na IOS, mediante a seleção da opção "Limites
Financeiros", no Menu de Opções (ver Capítulo VIII, Seção 5, Tópicos Especiais, Limite Operacional).
2 - As câmaras LDL são participantes não liquidantes com acesso à mensagem SEL1096, uma vez que são
usuárias da RSFN.
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em mensagem:
Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
IFLiqdant
IFNLiqdant
DtMovto

Descrição
Mensagem: SEL1096.
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISelic do participante liquidante.
ISelic do participante não liquidante.1
Data do movimento.

Resposta do sistema
A Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1) informa o estado atual da operação. No caso
específico da mensagem SEL1096, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta à Consulta Limite Financeiro para não liquidante operar
Tag Mensagem:
SEL1096R1
Código Mensagem: SEL1096R1 Emissor:
SELIC
Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1096R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<Grupo_SEL1096R1_LimFinanc>
<IFLiqdant>
<IFNLiqdant>
<VlrLimFinancDft>
<SldVlrLimFinanc>
</Grupo_SEL1096R1_LimFinanc>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Grupo Limite Financeiro
IF Liquidante
IF Não Liquidante
Valor Limite Financeiro default
Saldo Valor Limite Financeiro
Fim Grupo Limite Financeiro
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..100]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..100]
[1..1]
[1..1]

</SEL1096R1>

Os seguintes campos merecem destaque:
Valor limite financeiro default: Nesse campo consta o valor financeiro do limite padrão
(default) concedido ao não liquidante. Se estiver zerado, significa que não houve concessão
desse tipo de limite (TpLim = 2) ao não liquidante.
Saldo de limite financeiro: Consta o saldo do limite operacional total disponível ao não
liquidante. O saldo total é composto da soma do limite operacional padrão (default) e do
limite operacional do dia. Portanto, para se conhecer o valor do limite do dia (TpLim = 1) é
necessário que:
Limite financeiro do dia = Saldo de limite financeiro - Valor limite financeiro (default)
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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Seção 16. Cancelamento de registro de operação (1400/SEL1400)
Operação que permite o cancelamento, por iniciativa dos participantes, de comandos
transmitidos e aceitos no sistema que tenham sido instruídos de modo errôneo ou que sejam
relativos à operação não liquidada por insuficiência de títulos.
São passíveis de cancelamento os comandos referentes a operações do dia que se encontrem
nas situações LAN, CON, PEN (desde que não associada) e PEO no Sistema.1
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1400

SEL1400

Descrição
Participante requisita Cancelamento de registro de
operação.

Domínio
-

Dependendo da situação da operação a ser cancelada, é necessário comando único ou duplo,
conforme quadro a seguir:
Situação2
LAN
CON
PEO
PEN

Lançamento da operação 1400
Único comando do participante responsável pelo registro da conta cedente
(débito).
Único comando do participante responsável pelo registro da conta cessionária
(crédito).
Duplo lançamento.
Duplo lançamento.
Não é possível cancelar operação em situação PEN, se estiver associada.
Obs.: O administrador do Selic ou o sistema Redesconto poderão determinar o
cancelamento de operações PEN conjugadas ou associadas.

Uma vez atualizada a operação de cancelamento (1400/SEL1400), a operação que se deseja
cancelar é excluída do Selic. Isso permite que o número da operação cancelada seja
reutilizado.
Observação para o cancelamento feito na IOS
O cancelamento de uma operação na IOS apresenta a seguinte facilidade: ao se visualizar o
lançamento pendente no Placar IOS (com o uso da Lupa), aparecerão os dados do lançamento
e a opção "Cancelar Operação". Caso o usuário faça essa opção, a tela de lançamento é refeita
no formato de uma operação 1400 - Cancelamento de comandos de operação em aberto e
exibe os dados da operação original. Para cancelar, basta digitar o número de operação Selic e
pressionar "Lançar Operação"3.
1- Ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem, para a descrição da situação das
operações.
2-Não é possível o cancelamento de qualquer operação que apresente a situação atualizada (ATU) ou liberada
(LIB). Quando se tratar de operação de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada
(SEL1032) é possível realizar o estorno (SEL1100).
3-Para mais informações sobre o Placar IOS, ver Capítulo VI, Operações, Seção 1, Registro.
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Cancelamento de Registro de Operação
Tag Mensagem:
SEL1400
Código Mensagem: SEL1400
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1400>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<TpDeb_Cred>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Tipo Débito ou Crédito
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1400>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência à mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro de operação na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação

CodMsg

Número
Operação

NumOpSEL

Número
Operação
Original

NumOpSELOr

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Conta Cedente

-

Conta
Cessionária

-

Débito/Crédito

TpDeb_Cred

-

DtMovto

Descrição
Código de cancelamento de registro de operação.
IOS: 1400.
Mensagem: SEL1400.
Número da faixa numérica da instituição que deseja efetuar o
cancelamento (em caso de duplo comando, número da faixa
numérica do cedente da operação).
Número da operação Selic original: número da operação que
se deseja cancelar.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Cedente: código da conta que consta como cedente da
operação que se deseja cancelar.
Só é informado por tela da IOS.
Cessionário: código da conta que consta como cessionário da
operação que se deseja cancelar.
Só é informado por tela da IOS.
Cedente: (débito) para IOS ou (D) para mensagem.1
Cessionário: (crédito) para IOS ou (C) para mensagem.1
Data do movimento.Só é informado por mensagem.

1 - Verificar no quadro “Situação X Registro da Operação 1400” neste capítulo, quando é necessário o duplo
comando ou apenas um comando.
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de cancelamento, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Registro de Operação
Tag Mensagem:
SEL1400R1
Código Mensagem: SEL1400R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1400R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1400R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem.
Se a mensagem SEL1400 for atualizada (ATU), a operação que se deseja cancelar
passa à condição de operação inexistente e o seu número pode ser reutilizado.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
No caso de participante de outras redes que não a RSFN, o lançamento na IOS pode ser
efetuado com ou sem resposta. Caso seja feita a opção "Sim", a IOS exibe a resposta no
rodapé da tela de lançamento. Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da
operação de cancelamento conterá os seguintes dados:


a situação da operação. Todas as possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção
1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem. Se a operação 1400 for atualizada
(ATU), a operação que se deseja cancelar passa à condição de operação inexistente e o
seu número pode ser reutilizado.



a hora em que o lançamento foi registrado;

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 17. Consulta por mensagem
1. Consulta por número de operação (SEL1080)

A mensagem SEL1080 permite ao participante consultar detalhes de suas operações no dia, a
partir do número da operação.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1080

Participante consulta Operação.

Domínio
-

Orientação para a consulta por SEL1080
Mensagem: Consulta Operação
Tag Mensagem:
SEL1080
Código Mensagem: SEL1080
Emissor:
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1080>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1080>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento na mensagem SEL1080:
Quadro de descrição dos campos de registro para a consulta por SEL1080
Campo
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
NumOpSEL
DtMovto
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Descrição
Código de consulta por número de operação: SEL1080.
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
Número da operação a ser consultada.
Data do movimento.
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Resposta do sistema

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de consulta por número de operação, a R1 pode apresentar as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta à Consulta Operação
Tag Mensagem:
SEL1080R1
Código Mensagem: SEL1080R1 Emissor: SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Participante
Mult.

<SEL1080R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<NumOpSELRet>
<NumProms>
<DtOpOr>
<DtIniLiquidCompr>
<DtOpRet>
<DtLiquid>
<TpUnilatrdd>
<CtCed>
<CtCes>
<IFLiqdant>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PUIntmdc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<PercVlrPar>
<PercVlrParIntmdc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NivelPref>
<ChASEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Número Operação Selic Retorno
Número Promessa
Data Operação Original
Data Início Liquidação Compromisso
Data Operação Retorno
Data Liquidação
Tipo Unilateralidade
Conta Cedente
Conta Cessionária
IF Liquidante
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Percentual Valor Par
Percentual Valor Par Intermediação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Nível Preferência
Chave Associação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1080R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação no momento da consulta.
Todas as possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro
na IOS e por mensagem.

Os campos da resposta serão utilizados de acordo com o código da mensagem referenciado
pelo número da operação Selic.
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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2. Consulta a posição de custódia por título/vencimento/data (SEL1081)

Mensagem que permite consultar a quantidade de um título/vencimento de uma conta
específica em um determinado momento.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

Domínio

SEL1081

Participante consulta Posição de Custódia de Títulos.

-

Orientação para o registro da consulta por SEL1081
Mensagem: Consulta Posição de Custódia de Títulos
Tag Mensagem:
SEL1081
Código Mensagem: SEL1081
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1081>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<CtCstdia>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<DtRef>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Conta Custódia
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Data Referência
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1081>

O quadro a seguir indica os campos de preenchimento obrigatório para a mensagem
SEL1081:
Descrição dos campos de registro da consulta por SEL1081
Campo
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
IdentdTitSEL
CtCstdia
DtRef
DtVenc
DtMovto
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Descrição
Código de consulta à posição de custódia por
título/vencimento/data: SEL1081
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
Código do título público.
Conta de custódia a ser consultada.
Data de referência.
Data do Vencimento do título público.
Data do movimento.
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Resposta do sistema

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de consulta à posição de custódia por título/vencimento/data, a R1
apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta à Consulta Posição de Custódia de Títulos
Tag Mensagem:
SEL1081R1
Código Mensagem: SEL1081R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1081R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<QtdTit>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Quantidade Título
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1081R1>

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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Seção 18. Mensagens de controle de horário no SELIC
1. Consulta de horário limite e de intervalo de aceite de pendências (SEL1601)

Mensagem destinada aos participantes usuários da RSFN (bancos liquidantes e câmaras)
consultarem o horário limite para aceite de pendências de títulos e os intervalos máximos para
que uma operação possa ficar pendente de título, lançamento e operação1.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1601

Participante consulta Horário Limite e Intervalo de Aceite de Pendências.

Orientação para o registro da operação por mensagem
Mensagem: Consulta Horário Limite e Intervalo de Aceite de Pendências
Tag Mensagem: SEL1601
Código Mensagem: SEL1601
Emissor: ParticipanteDestinatário: SELIC
Tag Nome do Campo
Mult.
<SEL1601>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF> ISPB
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
IF
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1601>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em mensagem.
Quadro de descrição dos campos de registro por mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
DtMovto

Descrição
Mensagem: SEL1601.
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
Data do movimento.

1 - Os horários e o intervalo de pendência estão estabelecidos na Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
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Resposta do sistema

A Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1) da SEL1601, apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta à Consulta Horário Limite e Intervalo de Aceite de Pendências
Tag Mensagem:
SELConsHorarioLimiteIntervaloAceitePendenciasRespCons
Código Mensagem: SEL1601R1 Emissor: SELIC
Destinatário: Participante
Tag Nome do Campo
Mult.
<SEL1601R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<HrioLim>
<IntvActePendLanc>
<IntvActePendOp>
<IntvActePendTit>
<HrioIniRotExprc>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Horário Limite
Intervalo Aceite Pendência Lançamento
Intervalo Aceite Pendência Operação
Intervalo Aceite Pendência Título
Horário Início Rotina Expiração
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1601R1>

Alguns campos merecem destaque:
Horário Limite: Informa o horário de encerramento do Selic.
Intervalo Aceite Pendência Lançamento: Informa o tempo que os comandos em situação
LAN/CON permanecem nesse estado no Selic.
Intervalo Aceite Pendência Operação: Informa o tempo que os comandos em situação PEO
permanecem nesse estado no Selic.
Intervalo Aceite Pendência Título: Informa o tempo que os comandos em situação PEN
permanecem nesse estado no Selic.
Horário Início Rotina Expiração: Informa o horário a partir do qual tem início a verificação
para cancelamento dos comandos que ultrapassarem os limites estabelecidos acima.
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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2. Selic avisa alteração de horário limite ou intervalo de aceite de pendências (SEL1602)
Mensagem destinada ao Selic avisar às instituições financeiras a alteração do horário limite
para aceite de pendências de títulos e os intervalos máximos para que uma operação possa
ficar pendente de título, lançamento e operação.1
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1602

Selic avisa alteração no horário limite e/ou intervalo de aceite de pendências

Formato da mensagem SEL1602
Mensagem: Aviso Alteração Horários Limite ou Intervalo de Aceite de Pendências
Tag Mensagem:
SEL1602
Código Mensagem: SEL1602
Emissor:
SELIC
Destinatário: Todo
Sistema
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1602>
<CodMsg>
<HrioLim >
<IntvActePendLanc>
<IntvActePendOp>
<IntvActePendTit>
<HrioIniRotExprc>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
Horário Limite
Intervalo Aceite Pendência Lançamento
Intervalo Aceite Pendência Operação
Intervalo Aceite Pendência Título
Horário Início Rotina Expiração
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1602>

Descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
HrioLim
IntvActePendLanc
IntvActePendOp
IntvActePendTit
HrioIniRotExprc
DtHrBC
DtMovto

1

Descrição
Mensagem: SEL1602.

Horário limite para aceite de pendências de títulos.
Intervalo máximo para uma operação ficar pendente de Lançamento.
Intervalo máximo para uma operação ficar pendente de Operação.
Intervalo máximo para uma operação ficar pendente de título.
Horário de início de rotina de expiração.
Data e Hora - Bacen.
Data do movimento.

Os horários e o intervalo de pendência estão estabelecidos na Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
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3. Selic avisa ao STR o início de suas operações (SEL1603)

Mensagem destinada ao Selic informar ao STR que o Sistema está pronto para iniciar o
processamento de mensagens naquele dia. Evento exclusivo do Bacen, e faz parte do
protocolo de abertura do SPB.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1603

Selic avisa ao STR que está apto a iniciar o processamento de mensagens no dia.

Formato da mensagem SEL1603
Mensagem: Informa Aptidão para Abertura
Tag Mensagem:
SEL1603
Código Mensagem: SEL1603
Emissor:
SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: STR
Mult.

<SEL1603>
<CodMsg>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1603>

Descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
DtHrBC
DtMovto
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Descrição
Mensagem: SEL1603
Data e Hora - Bacen.
Data do movimento.
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4. SELIC avisa ao STR o encerramento de suas operações (SEL1604)

Mensagem destinada ao Selic informar ao STR o encerramento das operações do Sistema no
dia. Evento exclusivo do Bacen, e faz parte do protocolo de fechamento do SPB.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1604

Selic avisa ao STR que está encerrando as operações no dia.

Formato da mensagem SEL1604
Mensagem: Informa Encerramento das operações do Selic
Tag Mensagem:
SEL1604
Código Mensagem: SEL1604
Emissor:
SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: STR
Mult.

<SEL1604>
<CodMsg>
<DtHrFcht>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
Data Hora Fechamento
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1604

Descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
DtHrFcht
DtHrBC
DtMovto

274

Descrição
Mensagem: SEL1604
Data e Hora de Fechamento.
Data e Hora - Bacen.
Data do movimento.
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Seção 19. Intermediação em lote
1. SEL1020 – IF requisita aceite de pré-registro de intermediação em Lote

Mensagem destinada à instituição financeira requisitar aceite de pré-registro de intermediação
em lote.
O lote deve ter no mínimo 2 e no máximo 5 operações.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1020

IF Requisita Aceite de Pré-Registro de Intermediação em Lote.

Orientação para o registro da operação por mensagem
Mensagem: Requisição de Aceite de Pré-Registro de Intermediação em Lote
Tag Mensagem:
SEL1020
Código Mensagem: SEL1020
Emissor:
IF
Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1020>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<IndrAlt>
<NumPreReg>
<TpLiquidIntmdc>
<DtLiquid>
<CtIntmdc>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<TpIntmdcLote>
<Grupo_SEL1020_OpSEL1>
<NumOpSEL>
<CtCstdia>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
</Grupo_SEL1020_OpSEL1>
<Grupo_SEL1020_OpSELN>
<NumOpSELN>
<CtCstdiaOpSELN>
<CNPJ_CPFCtrapartOpSELN>
<PUOpSELN>
<PUIntmdcOpSELN>
<QtdTitOpSELN>
</Grupo_SEL1020_OpSELN>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Indicador Alteração
Número Pré-Registro
Tipo Liquidação Intermediação
Data Liquidação
Conta Intermediação
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Tipo Intermediação Lote
Grupo Operação Selic 1
Número Operação Selic
Conta Custódia
CNPJ ou CPF Contraparte
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Quantidade Título
Fim Grupo Operação Selic 1
Grupo Operação Selic N
Número Operação Selic N
Conta Custódia Operação Selic N
CNPJ ou CPF Contraparte Operação Selic N
Preço_Unitário Operação Selic N
Preço_Unitário Intermediação Operação Selic N
Quantidade Títulos Operação Selic N
Fim Grupo Operação Selic N
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[2..5]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[2..5]
[1..1]

</SEL1020>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em mensagem.
Quadro de descrição dos campos de registro de mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF

Descrição
Mensagem: SEL1020.
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
Indicador alteração. Pode assumir as seguintes opções:
I - Inclusão;
IndrAlt
A - Alteração;
E - Exclusão.
Número do Pré-Registro atribuído pela instituição financeira
NumPreReg
intermediária no registro da operação.
Identifica o tipo de liquidação da intermediação em lote:
01 - liquidação definitiva no dia (1052/SEL1052);
02 - liquidação a termo incerta (3052/SEL3052 TpLiquidDfn =
TpLiquidIntmdc
01);
03 - liquidação a termo certa (4052/SEL3052 TpLiquidDfn =
02).
DtLiquid
Data de liquidação da intermediação.
CtIntmdc
Conta de intermediação utilizada na operação.
IdentdTitSEL
Código do título público.
DtVenc
Data do Vencimento do título público.
Tipo de intermediação em lote:
TpIntmdcLote
Tipo 1:N;
Tipo N:1.
NumOpSEL
Número da faixa numérica da instituição cedente da operação 1.
CtCstdia
Conta do comprador ou vendedor final da operação 1.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
CNPJ_CPFCtrapart
opcional).
PU
Preço unitário da operação 1.
Preço unitário Intermediação da operação 1 (preenchimento
PUIntmdc
opcional).
QtdTit
Quantidade de títulos da operação 1.
NumOpSELN
Número da faixa numérica da instituição cedente da operação N.
CtCstdiaOpSELN Contas dos comprador(es) e vendedor(es) finais da operação N.
CNPJ_CPFCtrapart CNPJ ou CPF da contraparte da operação N (preenchimento
OpSELN
opcional).
PUOpSELN
Preço unitário da operação N.
PUIntmdcOpSELN Preço unitário Intermediação da operação N.
QtdTitOpSELN
Quantidade de títulos da operação N.
DtMovto
Data do movimento.
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Resposta do sistema

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de requisição de aceite de pré-registro de intermediação em lote, a R1
apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Requisição de Aceite de Pré-Registro de Intermediação em Lote
Tag Mensagem:
SEL1020R1
Código Mensagem: SEL1020R1 Emissor:
SELIC
Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1020R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumPreReg>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Pré-Registro
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1020R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: uma vez aceito o pré-registro, esse campo recebe o status
ATU.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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2. SEL1082 – Consulta pré-registro de intermediação em lote
Definição

Mensagem destinada à instituição financeira consultar detalhes dos pré-registros de
intermediação em lote.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1082

IF consulta Pré-Registro de Intermediação em Lote.

Orientação para o registro da operação por mensagem
Mensagem: Resposta à Consulta Pré-Registro de Intermediação em Lote
Tag Mensagem:
SEL1082
Código Mensagem: SEL1082
Emissor:
IF
Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1082>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumPreReg>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Pré-Registro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1082>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em mensagem:
Descrição dos campos de registro de operação por mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
NumPreReg
DtMovto
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Descrição
Mensagem: SEL1082
Número de controle da instituição financeira.
Número do ISPB da instituição financeira.
Número do Pré-Registro atribuído pela instituição financeira no
registro da operação.
Data do movimento.
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Resposta do sistema
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de consulta de pré-registro de intermediação em lote, a R1 apresenta as
seguintes informações:
Mensagem: Resposta à Consulta Pré-Registro de Intermediação em Lote
Tag Mensagem:
SEL1082R1
Código Mensagem: SEL1082R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo

Mult.

</SEL1082R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumPreReg>
<TpLiquidIntmdc>
<DtLiquid>
<CtIntmdc>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<TpIntmdcLote>
<Grupo_SEL1082R1_OpSEL1>
<NumOpSEL>
<CtCstdia>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<PU>
<PUIntmdc>
<QtdTit>
<SitOpSEL>
</Grupo_SEL1082R1_OpSEL1>
<Grupo_SEL1082R1_OpSELN>
<NumOpSELN>
<CtCstdiaOpSELN>
<CNPJ_CPFCtrapartOpSELN>
<PUOpSELN>
<PUIntmdcOpSELN>
<QtdTitOpSELN>
<SitOpSELN>
</Grupo_SEL1082R1_OpSELN>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Pré-Registro
Tipo Liquidação Intermediação
Data Liquidação
Conta Intermediação
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Tipo Intermediação Lote
Grupo Operação Selic 1
Número Operação Selic
Conta Custódia
CNPJ ou CPF Contraparte
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Quantidade Título
Situação Operação Selic
Fim Grupo Operação Selic 1
Grupo Operação Selic N
Número Operação Selic N
Conta Custódia Operação Selic N
CNPJ ou CPF Contraparte Operação Selic N
Preço_Unitário Operação Selic N
Preço_Unitário Intermediação Operação Selic N
Quantidade Títulos Operação Selic N
Situação Operação Selic N
Fim Grupo Operação Selic N
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[2..5]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[2..5]
[1..1]
[1..1]

</SEL1082R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação das operações no momento da consulta.
Todas as possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro
na IOS e por Mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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Seção 20. Cessão fiduciária (1021/SEL1021)
A cessão fiduciária tem por objetivo constituir garantia a outra operação, cursada ou não no
Selic. Garantidor é o participante que constitui a garantia e garantido, o participante que
recebe a garantia. A cessão fiduciária pode ser realizada mediante a interveniência ou não de
terceiro, denominado interveniente.
A cessão fiduciária é efetivada mediante transferência dos títulos de conta de custódia normal
de livre movimentação em que se encontrem os títulos do garantidor para conta de custódia
normal cessão fiduciária, que deverá ser:
1 sempre individualizada, quando o garantido for participante; ou
2 individualizada ou não (sintética), quando o garantido for cliente. 1
A cessão fiduciária também pode ser realizada mediante a interveniência de terceiro, caso em
que os títulos ficam registrados em conta de custódia especial cessão fiduciária de titularidade
do interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido.
A operação 1021/SEL1021 é utilizada na cessão fiduciária, com ou sem interveniente, com as
finalidades de:
- constituição ou reforço de garantia;
- liberação parcial ou total de garantia;
- execução parcial ou total de garantia; e
- transferência parcial ou total de garantia.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

1021

SEL1021

Participante requisita Transferência para Cessão Fiduciária

A transferência de títulos relativa à cessão fiduciária exige duplo comando: do garantidor e do
garantido. Havendo interveniente, cabe a este transmitir o comando da conta Cessão
Fiduciária com Interveniente ligada ao garantido.
Os comandos para registro e liquidação da operação de cessão fiduciária são de inteira
responsabilidade dos participantes envolvidos.

1

A conta deverá ser individualizada quando houver obrigatoriedade de que os títulos daquele tipo de cliente
sejam custodiados em conta individualizada. Caso contrário, poderá ser individualizada ou não, a critério do
participante titular da conta.
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Cessão fiduciária sem interveniente
A conta Cessão Fiduciária sem Interveniente do garantido é uma conta de custódia normal.
As contas Cessão Fiduciária sem Interveniente, assim como as demais contas de custódia
normal são criadas por participante transmissor de comandos1.
As contas de custódia de livre movimentação do garantidor, própria ou de clientes, estão aptas
a ceder/receber títulos para/de conta de cessão fiduciária do garantido.
Na cessão fiduciária sem a interveniência de terceiro, a operação 1021/SEL1021 pode ter uma
das seguintes movimentações:
Quadro 1 – Cessão fiduciária sem interveniente
Finalidade
Contas Envolvidas2
Constituição ou
Cedente: conta de livre movimentação do garantidor ; e
reforço de garantia Cessionário: conta Cessão Fiduciária sem Interveniente, individualizada
ou não, em nome do garantido.
Liberação parcial Cedente: conta Cessão Fiduciária sem Interveniente, individualizada ou
ou total de garantia não, em nome do garantido; e
Cessionário: conta de livre movimentação do garantidor.
Execução parcial
Cedente: conta Cessão Fiduciária sem Interveniente, individualizada ou
ou total de garantia não, em nome do garantido; e
Cessionário: conta de livre movimentação do garantido.
Transferência
Cedente: conta Cessão Fiduciária sem Interveniente, individualizada ou
parcial ou total de não, em nome do garantido substituído; e
garantia
Cessionário: conta Cessão Fiduciária sem Interveniente, individualizada
ou não, em nome do garantido substituto.

Cessão fiduciária com interveniente
A cessão fiduciária também pode ser realizada com a interveniência de terceiro. Neste caso,
os títulos ficam custodiados na conta Cessão Fiduciária com Interveniente (custódia especial
interveniente) de titularidade do interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido
(participante ou cliente).
As contas de custódia de livre movimentação do garantidor, própria ou de clientes, estão aptas
a ceder/receber títulos para/de conta Cessão Fiduciária com Interveniente.
À semelhança das contas de garantia e de depósito das câmaras, a conta Cessão Fiduciária
com Interveniente está ligada ao participante ou cliente garantido, mas é controlada pelo
participante interveniente. As contas Cessão Fiduciária com Interveniente são inclusive
criadas pelo participante interveniente. 3

1

Abertura efetuada no Sistema Cadastro, disponível no portal do Selic na RTM.
Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda.
2

3

O participante interveniente cria as contas de Cessão fiduciária com Interveniente por meio do Sistema
Cadastro, disponível no portal do Selic na RTM.
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Na cessão fiduciária com a interveniência de terceiro, a operação 1021/SEL1021 pode ter uma
das seguintes movimentações:
Quadro 2 – Cessão fiduciária com interveniente
Finalidade
Constituição ou
reforço de garantia
Liberação parcial
ou total de garantia
Execução parcial
ou total de garantia
Transferência
parcial ou total de
garantia

Contas Envolvidas1
Cedente: conta de livre movimentação do garantidor; e
Cessionário: conta Cessão Fiduciária com Interveniente de titularidade do
interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido.
Cedente: conta Cessão Fiduciária com Interveniente de titularidade do
interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido; e
Cessionário: conta de livre movimentação do garantidor.
Cedente: conta Cessão Fiduciária com Interveniente de titularidade do
interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido; e
Cessionário: conta de livre movimentação do garantido.
Cedente: conta Cessão Fiduciária com Interveniente de titularidade do
interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido substituído;
e
Cessionário: conta Cessão Fiduciária com Interveniente de titularidade do
interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido substituto.

Eventos do emissor e custo Selic
Os eventos do emissor (juros, amortização e resgate) são creditados ao titular da conta de
cessão fiduciária em que se encontram registrados os títulos.
O custo Selic (operação 1069/ SEL1069) referente aos títulos custodiados em conta Cessão
Fiduciária, com ou sem interveniente, é cobrado do participante.
Orientação para o registro de operações
Na IOS

1

Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda.
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Por mensagem

Mensagem: Requisição de Transferência para Cessão Fiduciária
Tag Mensagem:
SEL1021
Código Mensagem: SEL1021
Emissor:
Participante Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1021>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Valor Financeiro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1021>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência por mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS
Código
Operação Selic
Número
Operação Selic
Conta Cedente
Conta
Cessionária

Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Título
Data
Vencimento
Quantidade

283

Mensagem

Descrição

Código da operação.
IOS: 1021
Para Mensagem: SEL1021
Número de controle da instituição financeira.
NumCtrlIF
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só informado por mensagem.
Número escolhido da faixa numérica da instituição
NumOpSEL
financeira cedente.
Ver possibilidades no Quadro 1 (Cessão fiduciária sem
CtCed
interveniente) ou Quadro 2 (Cessão fiduciária com
interveniente).
Ver possibilidades no Quadro 1 (Cessão fiduciária sem
CtCes
interveniente) ou Quadro 2 (Cessão fiduciária com
interveniente).
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D)
para mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou
(C) para mensagem.
CNPJ ou CPF da contraparte da operação
CNPJ_CPFCtrapart
(preenchimento opcional).
IdentdTitSEL
Código do título público.
Data de Vencimento do título público.
DtVenc
CodMsg

QtdTit

Quantidade de títulos.
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Campo
IOS

Mensagem

-

VlrFinanc

-

DtMovto

Descrição
Valor financeiro líquido.
Só informado por mensagem.
Data do movimento.
Só informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de transferência de custódia sem movimentação financeira, a
R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Cessão Fiduciária
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Cessão Fiduciária
Tag Mensagem:
SEL1021R1
Código Mensagem: SEL1021R1
Emissor: SELIC
Destinatário:
Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1021R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1021R1>

O seguinte campo merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de transferência
para Cessão Fiduciária conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 21. Cancelamento de liquidação automática de operação a termo
(SEL3400)
Operação de cancelamento de liquidação automática de uma operação a termo, antes do
horário definido pelo sistema para a liquidação destas operações (9h30).
Somente são passíveis de cancelamento de liquidação automática as operações a termo em
que constem como cessionário um cliente (conta individualizada ou sintética) ou um
participante não liquidante não transmissor de comandos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

3400

SEL3400

Descrição
Participante requisita cancelamento de liquidação
automática de operação a termo

A operação de cancelamento da liquidação automática de operação a termo necessita de um
único comando do participante liquidante responsável pelo lançamento da ponta de
cessionário da respectiva operação a termo.
Regras Gerais
Uma vez atualizada a operação 3400 (SEL3400), o comando da liquidação do termo deixa de
ser efetuado automaticamente pelo sistema. Os termos que tenham a sua liquidação
automática cancelada por meio dessa operação recebem do sistema o status CLA
(Cancelamento Liquidação Automática de Termo).
Permanece, contudo, a obrigação de liquidar o termo, razão pela qual os termos não
liquidados automaticamente devem ser lançados antes do fechamento do Selic com a mesma
numeração definida pelo sistema (610XXX).
Observe que o cancelamento da liquidação automática do termo é informado por meio da
mensagem SEL1611 aos responsáveis pelo lançamento das duas pontas da operação a termo,
com Situação de Operação Selic = CLA e tipo débito/crédito = C.
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Orientação para registro da operação
Na IOS

Por mensagem
Mensagem: Requisição de Cancelamento de liquidação automática de operação a
termo
Tag Mensagem: SEL3400
Código Mensagem: SEL3400
Emissor:
IF
Destinatário: SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult..
<SEL3400>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr >
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</ SEL3400>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência por mensagem:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Número
Operação Selic
Número
Operação Selic
Original

NumOpSEL

Descrição
Código da operação.
IOS: 3400
Para Mensagem: SEL3400
Número de controle da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só informado por mensagem.
Número escolhido da faixa numérica do cedente.
Número da operação de liquidação do termo (610XXX).

NumOpSELOr

Cedente

-

Cessionário

-

Conta do cedente da operação a termo cuja liquidação
automática será cancelada.
Só informado na IOS.
Conta do cessionário da operação a termo cuja liquidação
automática será cancelada.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de liquidação automática de
operação a termo
Tag Mensagem: SEL3400R1
Código Mensagem: SEL3400 R1
Emissor: SELIC
Destinatário:
IF
Tag
Nome do Campo
Mult..
<SEL3400R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL >
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</ SEL3400R1>

O seguinte campo merece destaque:
 Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem.
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da operação de cancelamento de
liquidação automática do termo conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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Seção 22. Registro de Promessa de Compra ou de Venda
1. Definição
Funcionalidade que permite aos participantes que negociam títulos públicos federais e ainda
não conhecem as contrapartes finais da operação registrarem, na forma de promessa, os dados
dessa negociação no momento de sua contratação.
O registro da promessa de compra ou de venda é unilateral e não se confunde com operação,
uma vez que não há movimentação financeira ou de títulos.
2. Registro da promessa
O registro pode ser feito por meio da interface operacional do Selic (IOS) ou por mensagem
(SEL1022).
Mensagem
Código

Descrição

SEL1022

IF requisita registro de promessa de compra ou de venda.

O participante poderá registrar as promessas para si ou para os participantes não liquidantes
para os quais transmita comandos.
No registro da promessa, o promitente é o participante que promete a compra ou a venda dos
títulos. O promissário indireto é o destinatário da promessa, que pode ser participante ou não.
3. Regras gerais
3.1. Dados informados na promessa
Para o registro da promessa, o participante promitente deverá informar os seguintes dados:
- Identificação da promessa;
- Identificação do participante responsável pela promessa (ISelic);
- Código do título e data de seu vencimento;
- PU;
-Tipo de promessa: compra ou venda;
- Quantidade de títulos;
- Data da liquidação; e
- Promissário indireto.
Para detalhes a respeito do preenchimento dos campos correspondentes, na IOS e na
mensagem, ver Quadro de descrição dos campos para registro da promessa.
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3.2. Vinculação de operações à promessa
Uma vez que tenha identificado quais são as suas contrapartes, o participante promitente
deverá efetuar o lançamento de uma ou mais operações no Selic e vinculá-las corretamente à
promessa previamente registrada, informando a identificação dessa promessa no campo
Número Promessa.
No quadro a seguir, são apresentados os tipos de operações que podem ser vinculados a uma
promessa:
Operações passíveis de vinculação à promessa
Mensagem
Código
Descrição
Domínio
Participante requisita Operação
SEL1052
Definitiva
IF requisita Operação a Termo
TpLiquidDfn = 02
SEL3052
Definitiva
(liquidação certa)

IOS
Código
1052
4052

Também poderá ser vinculado à promessa o registro em data posterior de operações
definitivas (1352).
Observações:







As operações vinculadas à promessa aceitam as associações já previstas em operações
definitivas, exceto intermediação em lote.
Apenas o participante promitente, ao lançar a operação, deve preencher o campo
Numero Promessa.
Uma mesma operação poderá estar vinculada a, no máximo, duas promessas: uma
promessa de compra no comando de crédito e uma promessa de venda no comando de
débito. Ou seja, a operação poderá estar vinculada a duas promessas diferentes.
Mais de uma operação poderá ser vinculada à mesma promessa, de forma a abater
gradualmente a quantidade de títulos registrada naquela promessa (ver item 3.4
Abatimento da quantidade de títulos).
Caso a quantidade de títulos da operação a ser vinculada à promessa supere o saldo
remanescente da promessa, a operação será rejeitada pelo Selic e receberá o status
RIT- Operação Rejeitada por Insuficiência de Títulos.
Nas operações a termo, deve ser informado o PU (não será possível o uso de cotação).
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3.3. Prazo para o lançamento de operações vinculadas à promessa
O participante poderá lançar as operações vinculadas desde o momento do registro da
promessa até três dias após a data da liquidação prevista, desde que haja saldo remanescente
de títulos. Deve ser observado ainda, em relação a cada tipo de operação, o disposto no
quadro a seguir:
Tipo de operação
Definitiva
(1052/SEL1052)

Prazo para vinculação
A partir
Até
três dias úteis após a data da
da data do registro da
liquidação prevista na
promessa.
promessa.

Termo com liquidação certa
(4052/SEL3052 tipo 2)

da data do registro da
promessa.

a véspera da data da
liquidação prevista na
promessa.

Com registro em data posterior
(1352)

do dia útil seguinte à data
do registro da promessa.

três dias úteis após a data da
liquidação prevista na
promessa.
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3.4. Compatibilidade entre a operação lançada e o registro da promessa
Para se vincular uma operação a uma promessa, os dados da operação devem ser compatíveis
com os dados registrados na promessa, quais sejam:
Número da promessa na operação = Número identificador da promessa
Participante titular da conta utilizada na operação = Participante promitente
Título-vencimento da operação = Título-vencimento da promessa
PU da operação = PU da promessa
Tipo de operação (crédito ou débito) = Tipo da promessa (compra ou venda, respectivamente)
Quantidade de títulos da operação < = Saldo remanescente da promessa
E em caso de operação a termo vinculada à promessa:
Data de liquidação < = Data de liquidação registrada na promessa.
Observações:



O participante promitente deve necessariamente usar a sua conta-padrão ao vincular a
operação à promessa.
A contraparte tem a possibilidade de utilizar outras contas, inclusive a sua conta de
corretagem.

3.5. Abatimento da quantidade de títulos
Será abatida da quantidade de títulos originalmente registrada na promessa a quantidade de
títulos de cada operação atualizada vinculada à promessa, bem como a quantidade de títulos
em operações a termo a liquidar, conforme detalhado a seguir:
Saldo remanescente = Quantidade inicial – Quantidade liquidada – Termos a liquidar

Onde:
 Saldo remanescente = saldo de títulos da promessa disponível para novas vinculações
 Quantidade inicial = quantidade de títulos registrada na promessa.
 Quantidade liquidada = quantidade de títulos em operações liquidadas vinculadas à
promessa.
 Termos a liquidar = quantidade de títulos em operações a termo a liquidar vinculadas à
promessa.
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Observações:




A operação a termo abate temporariamente o saldo de títulos remanescente da
promessa. No dia da liquidação, se o termo for honrado, ocorre o abatimento
definitivo do saldo.
Caso o termo não seja liquidado até o fechamento do Selic, o saldo inicialmente
abatido será recomposto pela quantidade de títulos correspondente do termo não
liquidado.
Devem ser prestados esclarecimentos ao administrador do Selic, caso as promessas
não sejam integralmente cumpridas, ou seja, se o saldo de títulos da promessa não for
totalmente abatido no prazo admitido.

4. Alteração e exclusão da promessa
A promessa, uma vez registrada, não poderá ser alterada ou excluída.
Caso ocorra um erro ao registrar a promessa, o participante poderá registrar uma nova
promessa com os dados corretos, ignorando a promessa anterior. O participante deverá ainda
avisar ao administrador do Selic.
5. Mensagem SEL1611
A mensagem SEL1611, enviada na liquidação automática de operação a termo, trará o
número da promessa, em caso de vinculação do termo à promessa.
6. Consulta da promessa na IOS
O participante promitente poderá consultar na IOS as promessas registradas em seu nome e no
nome daqueles para os quais transmita comandos.

Os filtros disponíveis para a consulta são os seguintes:
- Número Promessa
- Data da Liquidação
- ISelic do Participante Promitente
- Número Operação Selic

A
consulta de promessas apresenta uma lista de promessas vigentes.
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Considera-se vigente a promessa, quando atendidas cumulativamente as seguintes condições:


Título não está vencido;



Possui saldo remanescente; e



Está dentro do prazo de três dias úteis após a data de liquidação.

Ao clicar na lupa, o sistema apresenta detalhes da consulta.
Exemplo:

Para mais informações a repeito da funcionalidade Consultar Promessa na IOS, acesse a
opção Ajuda disponível no portal do Selic na RTM.
7. Orientação para o registro da promessa
7.1. Na IOS
O participante deverá acessar a aba Promessa de Compra/Venda, da IOS, e clicar na opção
Criar.
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O preenchimento dos campos está descrito no Quadro de descrição dos campos para o registro
da promessa, ao final desta seção.
Para mais informações a respeito da funcionalidade Criar Promessa na IOS, acesse a opção
Ajuda disponível no portal do Selic na RTM.
7.2. Por mensagem (SEL1022)
Mensagem: Requisição de registro de promessa de compra ou de venda
Tag Mensagem:
SEL1022
Código Mensagem: SEL1022
Emissor:
IF
Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1022>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumProms>
<ISelicIF>
<Nom_RzSocPromrioIndirt>
<TpProms>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<DtLiquid>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Promessa
ISelic IF
Nome ou Razão Social Promissário Indireto
Tipo Promessa
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Data Liquidação
Quantidade Título
Valor Financeiro
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1022>

Mensagem: Resposta ao Requisitante de registro de promessa de compra ou de venda
Tag Mensagem:
SEL1022R1
Código Mensagem: SEL1022R1 Emissor:
SELIC
Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1022R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1022R1>

O quadro a seguir indica os campos para preenchimento na IOS ou na mensagem.
Quadro de descrição dos campos para o registro de promessa
Campo
IOS

Mensagem

-

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

Número
Promessa
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NumProms

Descrição
IOS: opção Criar Promessa
Mensagem: SEL1022
Número Controle da IF
ISPB do participante
Número fornecido pelo participante promitente,
preferencialmente pertencente a sua faixa
numérica
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IOS
ISelic
Participante
Promitente
Promissário
indireto

Mensagem

ISelic do participante promitente

Nom_RzSocPromrioIndirt
TpProms

PU
Data da
Liquidação
Valor
Financeiro
Quantidade
-
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Descrição

ISelic IF

Tipo Promessa
Título
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IdentdTitSEL
DtVenc
PU
DtLiquid
VlrFinanc
QtdTit
DtMovto

Nome ou razão social do promissário indireto
Campo de preenchimento opcional e texto livre
Compra ou venda
Mensagem: C para compra
V para venda
Código do título público
Data do vencimento do título público
Preço unitário da operação
Data maior ou igual à data de movimentação e
menor do que a data de vencimento do título
Produto da quantidade de títulos pelo PU
Quantidade de títulos
Data do movimento
Só é informado por mensagem
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VII.
SEL1099

Seção 23. Outras mensagens
1. Selic Informa movimentação financeira (SEL1099)
Mensagem que tem por objetivo informar à instituição liquidante que houve movimentação
financeira em decorrência de operação realizada:
1. Por participante não liquidante transmissor de comandos;
2. Por participante não liquidante não transmissor de comandos, nos casos em que a
liquidação ocorre com liquidante diverso de seu liquidante-padrão. Nesse caso, o
liquidante-padrão não recebe a SEL1099, mas o liquidante eleito para liquidar a
operação.
3. Por participante não liquidante não transmissor de comandos; em caso de liquidação
de operação a termo.
De forma resumida, podemos afirmar que a SEL1099 é enviada ao banco liquidante sempre
que houver movimentação financeira (não necessariamente com sensibilização no saldo da
conta Reservas Bancárias) em decorrência de operação para a qual ele não efetuou qualquer
comando de lançamento.
É importante notar que a SEL1099 é enviada ao liquidante da operação também nos casos em
que o participante não liquidante transmissor de comandos opera utilizando a sua conta de
corretagem. São enviadas duas mensagens SEL1099 referentes a cada uma das pontas
(débito/crédito) lançadas pela instituição intermediária.
Registro
Mensagem
Código
SEL1099

Descrição
Selic informa à IF liquidante movimentação financeira decorrente de uma
operação realizada por participante não liquidante.

Formato da mensagem SEL1099
Mensagem: Informa Movimentação Financeira
Tag Mensagem:
SEL1099
Código Mensagem: SEL1099
Emissor:
SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: IF
Mult.

<SEL1099>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<NumCtrlSTR>
<IFNLiqdant>
<TpMovtcFinanc>
<TpDeb_Cred>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<NumOpSEL>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Número Controle STR
IF Não Liquidante
Tipo Movimentação Financeira
Tipo Débito ou Crédito
Quantidade Título
Valor Financeiro
Número Operação Selic
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1099>
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Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
ISPBIF
NumCtrlSTR
IFNLiqdant

TpMovtcFinanc

TpDeb_Cred
QtdTit
VlrFinanc
NumOpSEL
DtHrBC
DtMovto

Descrição
Mensagem: SEL1099.
Número do ISPB da instituição financeira.
Número de Controle do STR.
ISelic do participante não liquidante.
Tipo de Movimentação Financeira. Pode ser dos seguintes tipos:
1- Normal;
2- Corretagem;
3- Custos; ou
4- Liquidação de Termo de Subordinado.
Tipo de Lançamento: Débito ou Crédito.
Quantidade de Títulos (em caso de operação associada).
Valor Financeiro da Operação.
Número da Operação Selic (operação associada).
Data e Hora do processamento no Bacen.
Data do movimento.

O seguinte campo merece destaque:
 Número de Operação Selic: Informa o número de operação que ocasionou a
liquidação financeira (somente é informado nos casos de operações associadas,
inclusive nos casos de intermediação).
 Quantidade de Títulos: Da mesma forma que o campo anteriormente descrito,
somente é informado em caso de operação associada.
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2. Selic Informa evento processado (SEL1611)
Mensagem que tem por objetivo informar:


operações processadas automaticamente;



operações cuja contraparte registrou o lançamento de sua ponta (aviso à contraparte); e



pré-registro de intermediação em lote.

Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1611

Selic informa evento processado

Operação processada automaticamente
O Selic envia uma mensagem SEL1611 (TpInfEvtSEL = 01) em caso de operações
processadas automaticamemente, como:


o pagamento de eventos do emissor (juros, amortização e resgate);



a liquidação de termos1 ou o cancelamento de sua liquidação automática; e



o retorno de compromissos com títulos que vencem no dia.

Em caso de cancelamento da liquidação automática do termo (operação 3400/SEL3400) 2, os
responsáveis pelo lançamento das duas pontas da operação a termo cancelada recebem a
SEL1611 com a Situação de Operação Selic = CLA e tipo débito/crédito = C.
Observe que os eventos do emissor de títulos registrados em contas de Custódia Especial
Selic do tipo Por Conta e Ordem Judicial, Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento
de Patrimônio são informados por meio de SEL1611 ao participante liquidante, porém o
campo de número de controle do STR não será preenchido. Isso porque o crédito não ocorre
na conta de Resevas Bancárias ou Conta de Liquidação do participante, mas em uma conta de
saldo provisório do Banco Central.
Aviso à contraparte
O Selic envia uma mensagem SEL1611 à contraparte (TpInfEvtSEL = 02) sempre que
receber o primeiro lançamento válido de uma operação de duplo comando, cujo responsável
não seja o próprio lançador da ponta registrada.
A instituição que lançou a operação recebe uma resposta R1 ou uma tela com situação LAN
ou CON, e a instituição responsável pelo lançamento da contraparte, recebe a SEL1611,
contendo as informações do lançamento efetuado, respeitando os critérios descritos a seguir.
Se a instituição responsável pelos lançamentos da conta da contraparte for:


liquidante ou câmara, a SEL1611 é enviada à própria instituição;

1

Em caso de operação com situação = PEO (pendente de operação), a mensagem SEL1611 é enviada somente
após todos os lançamentos pendentes das operações associadas ao termo serem efetuados ou após expiração da
operação.
2
A operação 3400 (SEL3400) está descrita no Capítulo VII, Seção 19.
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não liquidante não transmissor de comandos, a SEL1611 é enviada ao seu liquidantepadrão;



não liquidante transmissor de comandos, a SEL1611 não é enviada, porque não possui
Mensageria.

Contudo, se o registro da contraparte tiver origem em um lançamento automático (retorno de
compromissada de intermediação - 1056/SEL1056 TpRetCompr 1), o aviso não é enviado.
Pré-registro de intermediação em lote
Quando houver um pré-registro de intermediação em lote1 efetuado por instituição
intermediária, a mensagem SEL1611 (TpInfEvtSEL = 03) é enviada aos demais participantes
envolvidos na operação de intermediação, caso não tenham lançado a sua ponta ainda.
Lançamento orundo do módulo Negociação
Nos lançamentos de operações no Selic provenientes do módulo Negociação, será enviada
uma mensagem SEL1611 (TpInfEvtSEL = 04) para os participantes envolvidos. Nesse caso,
haverá o preenchimento do campo Número Ordem Negociação.
Formato da mensagem SEL1611
Mensagem: Informa Evento Processado
Tag Mensagem:
SEL1611
Código Mensagem: SEL1611
Emissor:
SELIC
Participante
Tag
Nome do Campo

Destinatário:
Mult.

<SEL1611>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<TpInfEvtSEL>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<NumOpSELRet>
<NumProms>
<NumOrdemNegc>
<DtIniLiquidCompr>
<DtLiquid>
<DtOpRet>
<TpUnilatrdd>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc> Data
<PU>
<PUIntmdc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Tipo Informe Evento Selic
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Número Operação Selic Retorno
Número Promessa
Número Ordem Negociação
Data Início Liquidação Compromisso
Data Liquidação
Data Operação Retorno
Tipo Unilateralidade
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
Identificador Título Selic
Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Intermediação
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1611>

1

A intermediação em lote está prevista no Capítulo VIII, Tópicos Especiais, Seção 3.
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Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
ISPBIF

TpInfEvtSEL

CodOpSEL
NumOpSEL
NumOpSELOr
NumOpSELRet
NumProms
NumOrdemNegc 1
DtLiquid
DtOpRet
CtCed

CtCes
TpDeb_Cred
IdentdTitSEL
DtVenc
PU
PUIntmdc
PURet
PUIntmdcRet
QtdTit
VlrFinanc
VlrFinancRet
NumCtrlSTR
SitOpSEL
DtHrSit
DtMovto

Descrição
Mensagem: SEL1611
Número do ISPB do participante.
Tipo Informe Evento Selic. Pode assumir as seguintes opções:
01 - Operação processada automaticamente;
02 - Lançamento registrado pela contraparte;
03 - Pré-Registro de intermediação em lote.
04 - Lançamento registrado oriundo do módulo de Negociação1.
Código da Operação Selic.
Número da operação Selic.
Número da operação Selic original.
Número de operação Selic de retorno (número da recompra/revenda)
quando efetiva liquidação do termo de compromissada.
Número da Promessa.2
Número da ordem de negociação.
Data da liquidação.
Data da operação de retorno.
Conta Cedente.
OBS: nos avisos da contraparte em operações 1074, a conta cedente não
será preenchida.
Conta Cessionária.
OBS: nos avisos da contraparte em operações 1073, a conta cessionária não
será preenchida.
Indica se o comando é de débito (D) ou de crédito (C).
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
Preço Unitário.
Preço Unitário Intermediação.
Preço Unitário Retorno.
Preço Unitário Intermediação Retorno.
Quantidade de Títulos.
Valor financeiro.
Valor financeiro do retorno de uma operação compromissada.
Número de controle do STR.
Não será preenchido em caso de pagamento de eventos do emissor em
contas de Custódia Especial Selic do tipo Por Conta e Ordem do Juízo,
Aumento/Constituição de Capital e Enquadramento Líquido.
Situação de uma operação que foi comandada no Selic.
Data e Hora da Situação.
Data do movimento.

1

Domínio disponível após a entrada do Módulo de Negociação no ambiente de produção.
Em caso de vinculação de operação a termo à promessa de compra ou de venda (Seção 22), a mensagem
SEL1611, enviada na liquidação automática do termo, trará o número dessa promessa.
2
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3. Selic informa resultado de oferta pública (SEL1612)

Mensagem que tem por objetivo informar à instituição financeira o resultado contendo suas
propostas vencedoras realizadas no Ofpub.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1612

Selic informa Resultado de Oferta Pública

Formato da mensagem SEL1612
Mensagem: Informa Resultado de Oferta Pública
Tag Mensagem:
SEL1612
Código Mensagem: SEL1612
Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1612>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<NumComncdOferPubl>
<DtComncdOferPubl>
<TpLei>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<DtLiquid>
<PU>
<PercCotTitSEL>
<QtdTitProp>
<QtdTitConsdrd>
<QtdTitActo>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<DtHrBC>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Número Comunicado Oferta Pública
Data Comunicado Oferta Pública
Tipo Leilão
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Data Liquidação
Preço_Unitário
Percentual Cotação Título Selic
Quantidade Títulos Proposta
Quantidade Títulos Considerada
Quantidade Títulos Aceita
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Data Hora Bacen
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1612>

302

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VII.
SEL1612

Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
ISPBIF
NumComncdOferPubl
DtComncdOferPubl
TpLei
IdentdTitSEL
DtVenc
DtLiquid
PU
PercCotTitSEL
QtdTitProp
QtdTitConsdrd
QtdTitActo
NumOpSEL
CtCed
CtCes
DtHrBC
DtMovto

303

Descrição
Mensagem: SEL1612.
Número do ISPB do participante.
Número do Comunicado da Oferta Pública.
Data do Comunicado da Oferta Pública.
Tipo Leilão: 01 - Títulos Primário (1002).
Tipo Leilão: 02 - Títulos Secundário Venda (1005).
Tipo Leilão: 03 - Títulos Secundário Compra (1006).
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
Data da Liquidação da Oferta Pública.
Preço Unitário.
Percentual Cotação Título Selic.
Quantidade de Títulos Proposta.
Quantidade de Títulos Considerada.
Quantidade de Títulos Aceita.
Número Operação Selic.
Conta Cedente.
Conta Cessionária.
Data e Hora da Situação.
Data do movimento.
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4. Selic informa bloqueio ou desbloqueio de títulos por ordem judicial (SEL1613)
Mensagem que tem por objetivo informar a atualização de operação de bloqueio ou
desbloqueio de títulos registrada por ordem judicial.
Os participantes do Selic, bem como seus clientes, podem ter títulos bloqueados por ordem
judicial.O bloqueio dos títulos acontece por meio de uma operação 1062 lançada pelo Banco
Central, que transfere os títulos da conta atingida pelo bloqueio judicial para uma conta do
tipo “Por conta e ordem”, sob o participante ou cliente. No desbloqueio, parcial ou total, o
contrário acontece: os títulos da conta do tipo “Por conta e ordem” são transferidos para a
conta, de participante ou cliente, atingida pelo bloqueio.
O bloqueio ou desbloqueio dos títulos será comunicado pelo Selic por meio da mensagem
SEL1613 aos participantes usuários da RSFN.
Mensagem
Código
SEL1613

Descrição
Selic informa bloqueio ou desbloqueio de títulos por ordem
judicial

Formato da mensagem SEL1613
Mensagem: Informa Bloqueio ou Desbloqueio de títulos por ordem judicial
Tag Mensagem:
SEL1613
Código Mensagem: SEL1613
Emissor: SELIC
Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1613>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL >
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<QtdTit>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Quantidade Título
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1613>

Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
ISPBIF
CodOpSEL
NumOpSEL
CtCed
CtCes
IdentdTitSEL
DtVenc
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Descrição
Mensagem: SEL1613
Número do ISPB do participante.
Código da Operação Selic: 1062.
Número da operação Selic.
Conta Cedente. Se desbloqueio, a conta cedente será do tipo “Por conta e
ordem”.
Conta Cessionária. Se bloqueio, a conta cessionário será do tipo “Por conta e
ordem”.
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
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Mensagem
Campo
QtdTit
SitOpSEL
DtHrSit
DtMovto
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SEL1613

Descrição
Quantidade de Títulos.
Situação da operação que foi comandada no Selic: ATU. Somente as operações
atualizadas são comunicadas.
Data e Hora da Situação.
Data do movimento.
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5. Selic informa compromisso de recompra/revenda não liquidado (SEL1614)
Mensagem que tem por objetivo informar um compromisso de recompra/revenda não
liquidado, em operações compromissadas tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1614

Selic informa compromisso de recompra/revenda não liquidado.

Regras gerais


A mensagem SEL1614 é enviada no momento de caracterização do compromisso não
liquidado. As hipóteses de caracterização de compromisso não liquidado estão
descritas na Seção 4.



Caso tenham ocorrido antecipações de recompra/revenda, a mensagem SEL1614
informará a quantidade remanescente não liquidada.



Em relação ao PU de recompra e revenda, a mensagem SEL1614 trará:
– o PU lançado na operação não liquidada, se a mensagem SEL1614 for enviada na
data em que é exigida a recompra/revenda; ou
– o PU estabelecido na contratação da operação original1, se a mensagem SEL1614 for
enviada na própria data de retorno (Data Fim Liquidação Compromisso).



Em caso de compromisso não liquidado por operação 1456/SEL1456 (Extinção de
compromisso), apenas a parte que não comandou a operação recebe a mensagem
SEL1614.

Formato da mensagem SEL1614
Mensagem: Informa compromisso de recompra/revenda não liquidado
Tag Mensagem:
SEL1614
Código Mensagem: SEL1614
Emissor:
SELIC
Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1614>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<CodOpSEL>
<NumOpSELRet>
<DtOpRet>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PURet>
<PUIntmdcRet>
<QtdTit>
<VlrFinancRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Código Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Data Operação Retorno
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário Retorno
Preço_Unitário Intermediação Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1614>

1

Em caso de operação compromissada com PU de retorno definido.
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Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
ISPBIF
CodOpSEL
NumOpSELRet
DtOpRet
CtCed
CtCes
TpDeb_Cred
IdentdTitSEL
DtVenc
PURet
PUIntmdcRet
QtdTit
VlrFinancRet
DtHrSit
DtMovto
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Descrição
Código da mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Código da operação Selic.
Número da operação Selic de retorno não liquidada.
Data da operação de retorno.
Conta cedente.
Conta Cessionária.
Tipo Débito ou Crédito.
Identificador do título Selic.
Data de vencimento.
PU de retorno.
PU de intermediação de retorno.
Quantidade de Títulos (remanescente, caso tenha havido antecipações
de recompra/revenda).
Valor financeiro de retorno.
Data e Hora do processamento no Bacen.
Data do movimento.
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6. Selic Requisita lançamento STR (SEL9001)

Mensagem que tem por objetivo requisitar movimentação na conta Reservas Bancárias de um
participante. Este é um evento interno Selic x STR.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL9001

Selic requisita lançamento no STR.

Formato da mensagem SEL9001
Mensagem: Requisição de Lançamento STR
Tag Mensagem:
SEL9001
Código Mensagem: SEL9001
Emissor:
Tag Nome do Campo

SELIC
Mult.

Destinatário: STR

<SEL9001>
<CodMsg>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL>
<NumCtrlRDC>
<ISPBIFDebtd>
<ISPBIFCredtd>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<SistEvtContb>
<TitlarContb1>
<TitlarContb2>
<DtMovto>

Código Mensagem
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Número Controle RDC
ISPB IF Debitada
ISPB IF Creditada
Valor Financeiro
Nível Preferência
Sistema Evento Contábil
Titular Contábil 1
Titular Contábil 2
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL9001>

Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
CodOpSEL
NumOpSEL
NumCtrlRDC
ISPBIFDebtd
ISPBIFCredtd
VlrFinanc
NivelPref
SistEvtContb
TitlarContb1
TitlarContb2
DtMovto
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Descrição
Mensagem: SEL9001
Código da Operação Selic.
Número da operação Selic.
Número de Controle RDC.
Número do ISPB da instituição financeira debitada.
Número do ISPB da instituição financeira creditada.
Valor financeiro.
Nível de preferência atribuído pela IF para processamento de um evento.
Sistema evento contábil do Bacen.
Titular contábil 1 do Bacen.
Titular contábil 2 do Bacen.
Data do movimento.
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Resposta do sistema

A Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1) é enviada ao Selic e apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Lançamento STR
Tag Mensagem:
SEL9001R1
Código Mensagem: SEL9001R1
Emissor: STR
Destinatário: SELIC
Tag

Nome do Campo

Mult.

Código Mensagem
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Lançamento STR
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

<SEL9001R1>
<CodMsg>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitLancSTR>
<DtHrSit>
<DtMovto>

</SEL9001R1>
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7. Selic Requisita lançamentos STR grupo associado (SEL9002)

Mensagem destinada ao Selic requisitar o detalhamento dos lançamentos do grupo associado
no STR. Este é um evento interno Selic x STR.
Mensagem
Código

Descrição

SEL9002

Selic requisita lançamento no STR grupo associado.

Formato da mensagem SEL9002
Mensagem: Requisição de Lançamento STR Grupo Associado
Tag Mensagem: SEL9002
Código Mensagem: SEL9002
Emissor:
SELIC
Destinatário: STR
Tag Nome do Campo
Mult.
<SEL9002>
<CodMsg>
<Grupo_SEL9002_OpSEL>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL>
<NumCtrlRDC>
<ISPBIFDebtd>
<ISPBIFCredtd>
<VlrFinanc>
<NivelPref>
<SistEvtContb>
<TitlarContb1>
<TitlarContb2>
</Grupo_SEL9002_OpSEL>
<Grupo_SEL9002_ResultFinancLiqd>
<ISPBIF>
<TpDeb_Cred>
<ResultFinancLiqd>
</Grupo_SEL9002_ResultFinancLiqd>
<DtMovto>

Código Mensagem
Grupo Operação Selic
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Número Controle RDC
ISPB IF Debitada
ISPB IF Creditada
Valor Financeiro
Nível Preferência
Sistema Evento Contábil
Titular Contábil 1
Titular Contábil 2
Fim Grupo Operação Selic
Grupo Resultado Financeiro Líquido
ISPB IF
Tipo Débito ou Crédito
Resultado Financeiro Líquido
Fim Grupo Resultado Financeiro Líquido
Data Movimento

[1..1]
[0..20]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..20]
[0..20]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..20]
[1..1]

</SEL9002>

Quadro de descrição dos campos da mensagem
Mensagem
Campo
CodMsg
Grupo_SEL9002_OpSEL
CodOpSEL
NumOpSEL
NumCtrlRDC
ISPBIFDebtd
ISPBIFCredtd
VlrFinanc
NivelPref
SistEvtContb
TitlarContb1
TitlarContb2
Grupo_SEL9002_OpSEL
Grupo_SEL9002_ResultFi
nancLiqd
ISPBIF
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Descrição
Mensagem: SEL9002
Grupo Operação Selic.
Código da Operação Selic.
Número da operação Selic.
Número de Controle RDC.
Número do ISPB da instituição financeira debitada.
Número do ISPB da instituição financeira creditada.
Valor financeiro.
Nível de preferência atribuído pela IF para processamento de um
evento.
Sistema evento contábil do Bacen.
Titular contábil 1 do Bacen.
Titular contábil 2 do Bacen.
Fim Grupo Operação Selic.
Grupo Resultado Financeiro Líquido.
Número do ISPB da instituição financeira.
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Mensagem
Campo
TpDeb_Cred
ResultFinancLiqd
Grupo_SEL9002_ResultFi
nancLiqd
DtMovto

Descrição
Identifica o tipo de um lançamento, se é de débito ou crédito.
Resultado financeiro líquido do grupo associado enviado ao STR.
Fim Grupo Resultado Financeiro Líquido.
Data do movimento.

Resposta do sistema
A Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1) é enviada ao Selic e apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Lançamento STR Grupo Associado
Tag Mensagem:
SEL9002R1
Código Mensagem: SEL9002R1
Emissor: STR
Destinatário: SELIC
Tag Nome do Campo
Mult.
<SEL9002R1>
<CodMsg>
<Grupo_SEL9002R1_OpSEL>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
</Grupo_SEL9002R1_OpSEL>
<Grupo_SEL9002R1_IndrSldInsufc>
<ISPBIF>
<IndrSldInsufc>
</Grupo_SEL9002R1_IndrSldInsufc>
<SitLancSTR>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Grupo Operação Selic
Número Operação Selic
Número Controle STR
Fim Grupo Operação Selic
Grupo Indicador Saldo Insuficiente
ISPB IF
Indicador Saldo Insuficiente
Fim Grupo Indicador Saldo Insuficiente
Situação Lançamento STR
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[0..20]
[1..1]
[0..1]
[0..20]
[0..20]
[1..1]
[1..1]
[0..20]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL9002R1>
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VIII. Tópicos especiais
O Capítulo anterior tratou de conceitos básicos acerca das operações efetuadas no Selic. O
presente Capítulo tem como objetivo descrever conceitos complementares, que permitem
maior flexibilidade ao Sistema, fornecendo ao usuário informações para que este efetue com
segurança o registro de suas operações.
Dessa forma, são abordados os seguintes assuntos:
1. Associações
2. Intermediação
3. Intermediação em Lote
4. Operações com Registro em Data Posterior
5. Limite Operacional
6. Extratos
7. Operações conjugadas com o Bacen
8. Consórcio
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Seção 1. Associações
1. Regra geral
Podem ser associadas operações que tenham por objeto o mesmo título, desde que em seu
conjunto exista apenas uma operação principal, sendo todas as demais acessórias. Existem
exceções a esta regra, que serão vistas adiante.
A operação principal é o objetivo da negociação, enquanto que as operações acessórias dão
suporte para a liquidação da operação principal, ou seja, são operações de financiamento.
Considera-se operação principal as operações listadas no quadro a seguir:
IOS

Mensagem

Código

1002

SEL1007 – tipo 1

Liquidação de Leilão (colocação primária)

1005

SEL1007 – tipo 2

Liquidação de Leilão (colocação secundária - venda)

1006

SEL1007 – tipo 3

Liquidação de Leilão (colocação secundária - compra)

SEL1007 – tipo 8

Liquidação de Leilão de Moeda

SEL1054 – TpCompr = 03

Compromissada com Livre Movimentação – PU
fechado
Liquidação de Leilão de Moeda

1044

SEL1007 – tipo 9
1047

SEL1054 – TpCompr = 04

1052

SEL1052

Compromissada com Livre Movimentação – PU
aberto
Operação Definitiva1

SEL1007 – tipo 6 e 7

Liquidação de Leilão de Moeda

1054

SEL1054 – TpCompr 1

Compromissada com PU de retorno fechado 2

1055

SEL1056 – TpRetCompr = 03 Antecipação parcial ou total de operação over

1056

SEL1056 – TpRetCompr = 01 Retorno PU fechado
SEL1007 – tipo 10

Liquidação de Leilão de Moeda

1057

SEL1054 – TpCompr = 02

Compromissada com PU de retorno aberto

1059

SEL1056 – TpRetCompr = 02 Retorno PU aberto

Observe-se que a operação compromissada considerada como operação principal tem prazo
igual ou superior a um dia útil.
As operações a termo são operações definitivas com liquidação programada para um dia
futuro e, por isso, obedecem às regras de associação daquelas operações.
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As operações acessórias ou de financiamento são as seguintes:


a operação compromissada, com recompra/revenda para o mesmo dia, contratada entre
participante liquidante titular de conta Reservas Bancárias e participante liquidante
titular de Conta de Liquidação ou participante não liquidante e participante liquidante
(operação intradia); e



o redesconto concedido pelo Bacen a participante liquidante titular de conta Reservas
Bancárias, com pagamento no mesmo dia;



a operação compromissada e o redesconto concedido pelo Bacen dos itens acima
associados.

2. Outras possibilidades de associação
Algumas associações fogem à regra geral por apresentarem em seu conjunto mais de uma
operação principal:
Operação

Operação

Operação definitiva,
de compra ou de venda, contratada
com o Banco Central ou com o
Tesouro Nacional
Operação compromissada,
de compra ou de venda, contratada
com o Banco Central

Revenda/recompra
contratada com o Banco Central

pode ser associada a

Operação definitiva,
de venda ou de compra,
contratada com terceiro.

pode ser associada a

Operação compromissada,
de venda ou de compra,
contratada com terceiro.

pode ser associada a

Recompra/revenda contratada
com terceiro.

Obs.: As operações compromissadas mencionadas no quadro acima restringem-se às do tipo 1 (tipo
unilateralidade = 1).

Com relação às operações de redesconto com pagamento em data posterior à data em que foi
obtida, podemos observar as seguintes associações:
Operação

Operação

Obtenção de redesconto

pode ser associada a

Pagamento de redesconto já
concedido anteriormente.

Pagamento de redesconto

pode ser associado a

Venda, definitiva ou compromissada,
para terceiro.
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3. Demais especificidades

O Capítulo VII trata a forma de lançamento de todas as operações do Selic. Ali, podem ser
encontradas as demais especificidades relacionadas às possibilidades de associação de cada
operação.
As operações envolvendo contas de câmara são tratadas no Capítulo IX, Câmaras.
4. Consulta à tabela de operações associadas
O usuário do Selic pode consultar em tela todas as possibilidades de associação. Basta que
selecione, no Menu de Opções do Selic, a opção Tabela de Combinações para Operações
Associadas:
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema SELIC - SPB
Menu de Opções

► ◄
► ◄
►X◄
► ◄

Envio/Recebimento de Mensagem
Limites Financeiros
Tabela de Combinações para Op. Associadas
Manutenção do Controle de Acesso

► ◄
► ◄

Retornar a Tela Anterior
Sair do Sistema

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opção desejada

Na tela seguinte, deve-se preencher o campo indicado com o código da operação desejada. No
exemplo a seguir, a tela apresenta as associações possíveis para a operação 1002 (Leilão
Primário). Caso haja mais de uma página de associações possíveis, deve-se colocar o cursor
na parte inferior à direita da tela, depois da palavra Envio e pressionar a tecla <Xmit>. O
Sistema apresenta a tela seguinte com as próximas associações.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema SELIC - SPB
Relação de Combinações para Op. Associadas

Combinações com operação: ►
--Op 1-- --Op 2-1002
N 1024
N
1002
N 1043
N
1002
N 1043
N
1002
N 1052
1002
N 1052
1002
N 1052
1002
N 1052
1002
N 1054 I N
1002
N 1054 I N

(9999 - Todas as combinações)

--Op 3-- --Op 4-- --Op 5-- --Op 6-- --Op 7-- --Op 8-1043
1043

N
N 1043

1024
N
1054 I N
1054 I N 1024
1024

N 1054 I N 1024 I N

N

N

Prazo:<I>Intra <O>Over <>Ambos
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◄

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

Tipo:<N>Normal <C>Corretagem <>Ambos
Envio ► ◄
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5. Ajuda para preenchimento de operação associada
Nas operações associadas, deve ser obrigatoriamente preenchido o campo Número Operação
Associada, na IOS, ou ChASEL (Chave de Associação Selic) na mensagem (ver Quadro de
correspondência entre denominações de campos da tela e das mensagens, no Capítulo VI).
Se o participante A constar como cessionário/comprador em uma operação, na outra
associada, deve estar necessariamente na ponta de cedente/vendedor.
Exemplo 1
O participante A tem um título no redesconto. Ele pode liquidar o redesconto (estar na ponta
de compra) associando a respectiva operação à venda do título em questão ao participante B.
Este, por sua vez, pode associar a sua compra à obtenção de um novo redesconto. Logo,
temos as seguintes operações:
Operação Acessória: 1026/SEL1026 (Liquidação de Redesconto)
Número Operação: 925000
Cedente: Conta do Deban - Redesconto
Cessionário: Participante A (está na ponta de comprador)
Número Operação Associada: 500000 (Participante A preenche)
Operação Principal: 1052/SEL1052 (Operação Definitiva)
Número Operação: 500000
Cedente: Participante A (agora está na ponta de vendedor)
Cessionário: Participante B (está na ponta de comprador )
Número Operação Associada: 925000 (Participante A preenche)
000100 (Participante B preenche)
Operação Acessória: 1024/SEL1024 (Obtenção de Redesconto)
Número Operação: 000100
Cedente: Participante B (agora está na ponta de vendedor)
Cessionário: Conta do Deban - Redesconto
Número Operação Associada: 500000 (Participante B preenche)
Exemplo 2
O participante C está comprando um título do participante F. O participante C, sem recursos
suficientes, pode tomar um financiamento associando a sua compra a uma venda
compromissada intradia a um participante D (liquidante) que, por sua vez, vai ao Redesconto.
Temos as seguintes operações:
Operação Principal: 1052/SEL1052 (Operação Definitiva)
Número Operação: 910000
Cedente: Participante F (está na ponta de vendedor)
Cessionário: Participante C (está na ponta de comprador)
Número Operação Associada: 652999 (Participante C preenche)
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Operação Acessória: 1054/SEL1054 (Operação Compromissada intradia)
Número Operação: 652999
Cedente: Participante C (agora está na ponta de vendedor)
Cessionário: Participante D (está na ponta de comprador)
Número Operação Associada: 910000 (Participante C preenche)
700000 (Participante D preenche)
Operação Acessória: 1024/SEL1024 (Obtenção de Redesconto)
Número Operação: 700000
Cedente: Participante D (agora está na ponta de vendedor)
Cessionário: Conta do Deban - Redesconto
Número Operação Associada: 652999 (Participante D preenche)

317

©Banco Central do Brasil, 2012

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

VIII.Tópicos
Especiais
Intermediação

Seção 2. Intermediação
1. Definição
As operações de intermediação no Selic são operações de compra e venda, definitivas ou
compromissadas, que admitem, no máximo, duas instituições intermediárias, uma vinculada à
parte vendedora e a outra à parte compradora.
As operações de intermediação têm como sua principal característica a garantia do anonimato
entre os participantes envolvidos nas negociações.
Nestas operações, somente o participante responsável pela intermediação (instituição
intermediária ou broker) tem conhecimento de cada negociação e, consequentemente, da
identidade dos participantes envolvidos.
Este tipo de operação oferece privacidade e flexibilidade aos participantes, evitando que suas
movimentações sejam indesejavelmente expostas a outros participantes do Selic e
possivelmente ao mercado em geral.
Nesta seção, abordamos a intermediação simples, ou seja, a operação em que um ou dois
brokers intermedeia(m) uma operação entre um único vendedor e um único comprador. Na
Seção 3, neste capítulo, está descrita a intermediação em lote, em que há um comprador para
até cinco vendedores ou um único vendedor para até cinco compradores. Essa funcionalidade
somente é permitida para operações de compra/venda definitiva (1052/SEL1052) ou a termo
(3052 ou 4052/SEL3052 tipos 1 e 2) que envolvam apenas um broker.
2. Restrições
A intermediação restringe-se às operações relacionadas no quadro abaixo:
Operações à vista
Compras e vendas definitivas (1052/SEL1052)
Operações compromissadas tipo 1

Operações a termo
Compras e vendas definitivas
4052/SEL3052 tipos 1 e 2).

(3052

ou

Além disso, devem existir no máximo duas instituições intermediárias, uma vinculada à parte
vendedora e a outra, à parte compradora dos títulos.
3. Associação
É permitida a conjugação de operações associadas à operação de intermediação. Nesse caso,
as pontas finais (compradora e vendedora) podem associar a operação com intermediação a
outras, desde que respeitem as possibilidades de associação do Sistema (ver neste mesmo
capítulo, Seção 1, Associações).
4. Vedações
Não é permitido:


o registro em data posterior;



o pagamento parcial ou antecipado da recompra/revenda decorrente de operação
compromissada com intermediação;
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as operações intermediadas por terceiros, em que uma das contrapartes seja o
Demab/Tesouro.

5. Participantes

Vendedor



Inst. Intermediária

(conta de corretagem)



Comprador

Vendedor ou Comprador: contas de custódia normal de participante ou de cliente.
Instituição Intermediária (broker): Instituições detentoras de conta de corretagem - bancos,
caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
6. Conta
A abertura da conta de corretagem é de responsabilidade do próprio participante1, exceto no
caso dos participantes não liquidantes não transmissores de comandos, quando esta atribuição
é de seu liquidante padrão.
As contas de corretagem abertas após a implantação do Sistema Cadastro não obedecem a
uma regra de formação definida em sua codificação.2
7. Lançamento
As operações de intermediação simples são registradas de forma análoga às demais operações
associadas. A instituição intermediária lança dois comandos relativos a uma mesma operação:
um vinculado à parte vendedora e outro vinculado à parte compradora. É necessário que a
instituição intermediária associe esses dois comandos para que seja atualizada a operação
(exceto no caso de intermediação em lote).
A orientação para o registro das operações de intermediação em lote está disponível neste
mesmo capítulo, na Seção 3.
No caso de intermediação em operação compromissada, o retorno dessa operação tem as
seguintes características:
-A instituição intermediária (broker) não lança a 1056 /SEL1056 TpRetCompr = 01.
Apenas o comprador e o vendedor final efetuam os lançamentos.
-As pontas da operação (comprador e vendedor final) lançam a 1056/SEL1056
TpRetCompr = 01 utilizando como contraparte a conta da instituição intermediária, e o
sistema promove a atualização da operação.
8. Observações
É admitida a intermediação sem lucro em uma operação, mas não é aceito o registro de uma
operação de intermediação com prejuízo.
Observe-se que em uma operação de intermediação em lote poderemos ter prejuízo do broker
em uma “perna” da operação 1:N ou N:1, prejuízo este compensado pelo lucro das demais
“pernas”.
1

Ver Manual do Sistema Cadastro, no portal do Selic na RTM.
Contudo, as contas de corretagem criadas antes da implantação desse sistema preservam a codificação
NNNN.00.69 –Y.
2
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Seção 3. Intermediação em lote
1. Definição
Na Seção 2, deste mesmo capítulo, foi descrita a intermediação simples, ou seja, a operação
em que um ou dois brokers intermedeia(m) uma operação entre um único vendedor e um
único comprador.
Aqui, abordamos a intermediação em lote, que pode ser definida como a intermediação em
que há um vendedor para até cinco compradores (1:N) ou um único comprador para até cinco
vendedores (N:1).
Essa operação é permitida para operações de compra/venda definitivas à vista
(1052/SEL1052) ou a termo (3052 ou 4052/SEL3052 tipos 1 e 2) que envolvam apenas um
broker.
2. Vantagens
A intermediação em lote possibilita que:


Se um participante quiser comprar ou vender um lote de um determinado títulovencimento através de uma instituição intermediária, ele vai fazê-lo por uma única
operação.



Se a instituição intermediária não encontrar um outro participante interessado em
vender ou comprar exatamente a quantidade de título-vencimento estipulada no lote,
pode procurar dois ou mais participantes vendedores/compradores interessados em
quantidades cujo somatório seja igual à quantidade de título-vencimento estipulada no
lote.

3. Modalidades
Existem duas modalidades de intermediação em lote:
1 para N (1:N): Um participante cedente e N participantes cessionários
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N para 1 (N:1): N participantes cedentes e um participante cessionário

4. Associações
A intermediação em lote permite que as operações das pontas 1 ou N sejam associadas.
As associações devem obedecer às combinações permitidas na Tabela de Combinações para
Op. Associadas disponível no Menu de Opções do Selic -SPB.
A figura a seguir ilustra um exemplo de associação em uma intermediação em lote:

Convém ressaltar que, a combinação de operações associadas deve considerar uma “linha” de
cada vez.
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5. Condições
São necessárias as seguintes condições para se efetivar a intermediação em lote:


Deve envolver somente uma conta de corretagem;



A ponta N da intermediação deve envolver no mínimo 2 participantes e no máximo 5;



Permitida para operações de compra/venda definitiva (1052/SEL1052) ou a termo
(3052 ou 4052/SEL3052 tipos 1 e 2);



Não é permitido à instituição intermediária, carregar posição de títulos ao longo da
intermediação;



O somatório das quantidades da ponta N deve ser igual à quantidade da ponta 1;



O somatório do valor financeiro da ponta do participante cessionário, tanto na
modalidade 1:N quanto na N:1, deve ser maior ou igual ao da ponta do participante
cedente.

6. Pré-registro
Para que uma intermediação em lote seja efetivada, todos os comandos envolvidos na
negociação, tanto na modalidade 1:N quanto na N:1 devem ser pré-registrados pela instituição
intermediária.
O Pré-Registro funciona como um contrato entre os participantes e a instituição intermediária
responsável pela negociação. Através deste contrato, a instituição intermediária especifica as
características da intermediação em lote a ser efetuada, informando:


A conta de intermediação utilizada;



O tipo de intermediação: 1:N ou N:1;



O título-vencimento a ser negociado;



O tipo de liquidação desejado para a intermediação: no dia (se operação 1052), a
termo com liquidação incerta (3052) ou a termo com liquidação certa (4052).



Os números dos comandos a serem lançados pelos participantes envolvidos na
negociação;



A conta dos participantes envolvidos;



O preço unitário negociado; e



A quantidade de título-vencimento negociada com cada participante.

O Pré-Registro não é uma operação e sim uma forma de registrar uma intermediação em lote,
por isso não expira por tempo e nem é excluído do sistema quando as operações são excluídas
(situação da operação STR, RLF e PEN).
A intermediação em si somente é concretizada quando todas as operações pré-registradas são
lançadas.
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A visibilidade do Pré-Registro é restrita à instituição intermediária. Os participantes
envolvidos não têm acesso aos dados do Pré-Registro ou a qualquer outro detalhe da
intermediação em lote.
Não há uma ordem específica para o lançamento das operações e do Pré-Registro. Ou seja, a
partir do momento que a instituição intermediária finalizar a negociação da intermediação em
lote com os participantes, qualquer um deles pode lançar suas operações. Não é necessário
que o Pré-Registro já esteja lançado.
7. Inclusão do pré-registro
7.1 - Via IOS
A inclusão do pré-registro via IOS está disponível como opção privada do Selic na RTM, sob
o menu IOS, opção “Intermediação em Lote”.

A tela para criação do pré-registro é apresentada, após ser selecionada essa opção:

O usuário pode acessar o link Ajuda, no menu principal da própria IOS para obter todas as
informações a respeito da realização de intermediações em lote via web.
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7.2 - Por Mensagem
A inclusão do pré-registro via mensageria está disponível somente para as instituições
liquidantes e deve ser efetuado utilizando a mensagem SEL1020. O campo Indicador de
Alteração (Ind Alt) deve apresentar a opção I (inclusão).
Para mais detalhes sobre a SEL1020, ver Capítulo VII, Códigos de Operações, Seção 17.
8. Consulta pré-registro
8.1 - Via IOS
A consulta é efetuada de forma bem simples e é restrita à instituição broker que a efetuou. A
consulta pode ser filtrada pelo “Número do Pré-Registro” e/ou pelo “Número de Operação no
Selic”. O campo “Data do movimento” é obrigatório, podendo ser alterado para outra data de
movimento desejada. É possível, por exemplo, consultar o pré-registro lançado no dia anterior
relativo à operação a termo.

8.2 - Por Mensagem
O participante deve enviar uma SEL1082, caso queira consultar os dados do pré-registro e
verificar a situação das operações envolvidas. Para mais detalhes sobre a SEL1082, ver
Capítulo VII, Códigos de Operações, Seção 17.
9. Alteração de um pré-registro
Assim que os dados do Pré-Registro estiverem disponíveis pelo Sistema, o usuário pode
incluir ou excluir operação(ões) ou alterar dados já cadastrados, tanto na IOS, como por
mensagem.
Porém, a possibilidade de alteração de um pré-registro está condicionada ao status de suas
operações.
Se NENHUMA operação de pré-registro tiver sido lançada, o sistema permite:
Alterar os dados do próprio pré-registro, excetuando-se o Número do Pré-Registro;
Alterar os dados das operações.
Se ALGUMA operação já tiver sido lançada:
Não será possível alterar os dados do pré-registro;
Somente as operações não lançadas poderão ser alteradas.
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9.1 - Via IOS
Ao consultar o pré-registro, deve-se selecionar o campo “Alterar”, caso o mesmo esteja ativo.
Uma vez apresentados os dados da operação, podem ser efetuadas as alterações possíveis,
dependendo da situação de cada operação envolvida.

9.2 - Por Mensagem
A alteração do pré-registro é efetuada por intermédio da operação SEL1020. O campo
Indicador de Alteração (Ind Alt) deve apresentar a opção A (alteração). Para mais detalhes
sobre a SEL1020, ver Capítulo VII, Códigos de Operações, Seção17.
10. Exclusão de um pré-registro
Para excluir um Pré-Registro na IOS, o usuário deve primeiramente efetuar uma consulta
conforme descrito no item 8 - Consulta Pré- Registro.
A exclusão somente é possível se NENHUMA operação tiver sido lançada. Se a exclusão for
possível, o Sistema solicita confirmação de exclusão.Ao excluir o Sistema responde com:
“Pré-Registro Excluído”.
Por mensagem, a exclusão do pré-registro é efetuada por intermédio da operação SEL1020. O
campo Indicador de Alteração (Ind Alt) deve apresentar a opção E (exclusão).
11. Lançamento das operações pelos participantes não broker
A intermediação em lote não altera o modo como os participantes que não atuam como
instituição intermediária na negociação efetuam os lançamentos de suas operações.
Os participantes devem lançar suas operações da mesma forma que numa intermediação
comum seja via IOS ou via Mensageria.
12. Confirmação automática
A confirmação automática, também referenciada como lançamento automático, é uma das
grandes vantagens na intermediação em lote.
A utilização do Pré-Registro para a especificação da intermediação possibilita que as pontas
das operações de responsabilidade da instituição intermediária sejam facilmente identificadas,
viabilizando, portanto, o seu lançamento automático.
Com isso, a instituição intermediária não necessita efetuar os lançamentos das suas pontas em
uma intermediação em lote. Quando cada instituição fizer o lançamento da sua ponta, o
comando da instituição intermediária é automaticamente lançado pelo sistema, utilizando as
informações do Pré-Registro.
A confirmação automática:


Automatiza a função da instituição intermediária eliminando lançamentos manuais;



Confirma as operações da intermediação em lote de forma imediata (t zero);



Elimina a necessidade de envio de aviso da contraparte para a instituição
intermediária.
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12.1. Confirmação na IOS
A instituição intermediária lança o Pré-Registro e pode consultar a situação das operações
como descrito no item 8 - Consulta Pré-Registro.
Se algum dos participantes já tiver lançado sua ponta, o Sistema lança a ponta da instituição
intermediária automaticamente.
Para as operações ainda não lançadas, a ponta da instituição intermediária é lançada de forma
automática, imediatamente após a contraparte efetuar o lançamento da sua ponta.
12.2. Confirmação por mensagem
Após o lançamento do Pré-Registro, a instituição intermediária recebe mensagem de
confirmação informando se o mesmo foi atualizado (SEL1020R1) ou não (SEL1020E).
Assim que o Pré-Registro é lançado pela instituição intermediária, os demais participantes
envolvidos na operação de intermediação recebem uma mensagem SEL1611 tipo 3 (préregistro de intermediação em lote), caso não tenham lançado a sua ponta ainda.
Observe-se que, a ponta da instituição intermediária é lançada de forma automática,
imediatamente após a contraparte efetuar o lançamento da sua ponta.
No caso de os Participantes Não Broker lançarem a sua ponta na operação antes mesmo de o
Pré-Registro ter sido lançado, a instituição intermediária receberá uma SEL1611 tipo 2
(Lançamento registrado pela contraparte). Ao efetuar o Pré-Registro, a instituição
intermediária terá a sua ponta lançada automaticamente, à medida que as instituições
envolvidas lançarem as suas respectivas pontas.
13. Particularidades para situação da operação RST, RLF e PEN
Em função da adoção do Pré-Registro, quando ocorrer situação de operação RST, RLF ou
PEN, em uma das operações envolvidas na intermediação em lote, o sistema comporta-se da
forma descrita a seguir.
13.1 - Se ocorrer RST em uma das operações
Assim que todos os participantes envolvidos lançarem suas pontas, a intermediação em lote é
enviada ao STR.
Se a operação de algum participante for rejeitada pelo STR, todos os envolvidos recebem a
situação da operação RST.
Em seguida todos os lançamentos são excluídos do Sistema.
O Pré-Registro é preservado, mas os comandos devem ser relançados.
13.2 - Se ocorrer RLF em um dos comandos
Se a operação de algum participante for rejeitada por Falta de Limite Operacional, todos os
envolvidos recebem a situação da operação RLF.
Em seguida todos os lançamentos são excluídos do Sistema.
O Pré-Registro é preservado, mas as operações devem ser relançadas.
13.3 - Se ocorrer PEN em um dos comandos
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Se algum dos participantes não possuir o título-vencimento em carteira, a operação fica
pendente de título e todos os participantes envolvidos na Intermediação recebem a situação da
operação PEN.
Todas as operações ficam aguardando a liberação da operação pendente de título até o prazo
estipulado pelo Demab para expiração.
Após esse prazo, se algum participante continuar sem o título-vencimento em sua posição de
custódia, a negociação não é efetivada e todos os lançamentos são excluídos do Sistema.
O Pré-Registro é preservado, mas as operações devem ser relançadas.
14. Observação
Em uma operação de intermediação em lote poderemos ter prejuízo do broker em uma
“perna” da operação 1:N ou N:1, prejuízo este compensado pelo lucro das demais “pernas”.
Portanto, apenas na intermediação em lote o campo PU de Intermediação pode apresentar um
valor negativo.
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Seção 4. Operações com registro em data posterior (valorização)
1. Definição
O Selic permite o registro de operação em data posterior àquela em que foi realizada, nas
hipóteses previstas no Regulamento do Selic. O antigo conceito de valorização foi modificado
e atualmente são válidas as regras1 descritas a seguir.
2. Operações passíveis de registro em data posterior
Pode ser objeto de registro em data posterior a compra e venda, definitiva ou compromissada
tipo 1, contratada por:


fundo2 com seu administrador;



fundo com participante liquidante;



administrador de fundo, se participante não liquidante, com participante liquidante,
para sanar eventual desequilíbrio decorrente da realização de operações envolvendo o
fundo e seu administrador. 3

3. Prazo
Os comandos para o registro em data posterior devem ser transmitidos no dia útil subsequente
àquele em que realizada a operação. Ou seja, o prazo é de apenas um dia útil.
4. Restrições
São vedados os registros em data posterior de operações:


que tenham por objeto títulos já resgatados;



com intermediação;



com liquidação financeira pelo Sistema de Transferência de Reservas (STR);



conjugadas ou associadas;



compromissadas com recompra/revenda para o mesmo dia (operações intradia).

1

O registro em data posterior apresenta algumas diferenças em relação ao conceito anterior (valorização), como
por exemplo o prazo (dois dias úteis para valorização e apenas um dia útil para registro em data posterior), os
tipos de operações admitidas e das partes contratantes.
2
Para efeito do Regulamento do Selic, designa-se como fundo: o fundo mútuo, o de investimento ou congênere
regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários.
3
Caso o fundo e seu administrador possuam liquidantes diferentes, essa operação poderá ocorrer desde que um
dos campos Liquidante Cedente/Cessionário seja preenchido, de forma que não haja liquidação financeira pelo
STR.
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5. Lançamento do retorno de operação compromissada
Os comandos relativos ao registro em data posterior se transmitidos no próprio dia do
vencimento do compromisso autorizam o registro e a liquidação da operação compromissada
e da respectiva recompra e revenda.
Ou seja, não é necessário lançar o retorno de compromisso (1056), caso o registro em data
posterior da respectiva operação compromissada seja efetuado no mesmo dia acordado para a
recompra/revenda (o retorno é lançado automaticamente pelo sistema).
6. Exemplo de operação com registro em data posterior
Operação definitiva 1052/SEL1052 do dia 14 de setembro, mas que somente é registrada no
dia subsequente, 15 de setembro.
Tanto na IOS, como por mensagem, ainda é usado o termo “valorização” para o registro em
data posterior, como será visto a seguir.
6.1. Preenchimento dos campos na IOS

6.2. Observações
Na IOS, o registro em data posterior é feito mediante as operações de código 13XX, ou seja, o
segundo algarismo do código da operação preenchido com o valor 3, qualquer que seja a
operação original.
O campo Data Operação Original deve ser preenchido com a data em que a operação
deveria ser ter sido lançada.
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6.3. Preenchimento dos campos na mensagem
SELReqOperacaoDefinitiva>
CodMsg..............: SEL1052 = SELReqOperacaoDefinitiva
NumCtrlIF...........: ZZZZZZZZ
ISPBIF..............: NNNNNNNN = (XYZ) - BCO XYZ
NumOpSEL............: 333333
DtOp................: 20050914
CtCed...............: 999999999
CtCes...............: 555555555
TpDeb_Cred..........: D = Debito
IFLiqdant........:
CNPJ_CPFCtrapart…...
IdentdTitSEL........: 100000
DtVenc..............: 20051001
PU..................: 900,00000000
PUIntmdc…...: 0,00000000
QtdTit..............: 100
VlrFinanc...........: 90000,00
NivelPref...........:
ChASEL..............: 0
DtMovto.............: 20050915
6.4 . Observação
Por mensagem, o registro em data posterior é feito utilizando-se o código da operação a ser
efetivada, mudando-se apenas o campo Data de Operação (tag <DtOp>), que deve ser a data
na qual deveria ter sido lançada.
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Seção 5. Limite operacional ou financeiro
1. Definição
O limite operacional ou financeiro é um valor informado ao Selic por um participante
liquidante titular de conta Reservas Bancárias em favor de um participante não liquidante.
O limite operacional é apurado a cada momento pelo valor definido inicialmente pelo
participante liquidante, com acréscimo ou redução a critério deste. São deduzidos do limite
concedido os valores correspondentes aos débitos financeiros computados no dia, relativos às
operações do participante não liquidante. Porém, o valor do limite nunca é acrescido pelos
créditos financeiros que porventura ocorram em decorrência de operações realizadas pelo
participante não liquidante.
Caso o participante não liquidante necessite de mais limite, terá que requisitá-lo ao liquidante
que, por sua vez, terá oportunidade de alterá-lo em tempo real. Caso o participante não
liquidante tente realizar uma operação de valor financeiro superior ao limite por ele recebido,
a operação será rejeitada pelo Selic e apresentará a situação RLF (Recusada por falta de limite
financeiro).
O participante não liquidante transmissor de comandos, desde que obedeça ao limite
estipulado, pode lançar suas operações sem que o participante liquidante tenha acesso ao seu
conteúdo (título, vencimento, preço).1
2. Limite-padrão e limite do dia
O participante liquidante poderá estabelecer limite operacional para liquidação das operações
de participante não liquidante por meio de mensagem (SEL1095) ou da IOS (funcionalidade
Limite Financeiro).
O participante liquidante poderá requisitar o valor a ser acrescido ou decrescido ao:


limite-padrão (default): a alteração no limite padrão vale a partir da abertura do dia útil
seguinte;



limite do dia: a alteração no saldo vale imediatamente a partir de seu registro, porém
apenas para o dia no qual o registro foi efetuado.

3. Atualização e consulta de limite por mensagem
A concessão de limite financeiro por mensagem SEL1095 e a consulta de limite financeiro
por mensagem SEL1096 estão descritas no Capítulo VII, Seção 15, Limite Operacional ou
Financeiro.
4. Atualização e consulta de limite financeiro na IOS
A IOS permite a atualização e consulta do limite financeiro concedido por participantes
liquidantes a participantes não liquidantes.
Deve ser selecionada a opção Limite Financeiro, no menu principal da IOS, conforme a tela
a seguir:
1

O participante não liquidante e não transmissor de comandos não necessita de limite em operações liquidadas
por seu próprio liquidante padrão.
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4.1. Atualização de limite financeiro na IOS
A opção de atualização de limite financeiro é uma prerrogativa exclusiva de participante
liquidante.
Caso necessite alterar o limite financeiro de um determinado participante não liquidante, o
participante liquidante deve selecionar a opção Atualizar Limite Financeiro.

Na tela a seguir, os seguintes campos devem ser informados:






Número Requisição Limite (número da faixa do participante liquidante);
ISelic do Não Liquidante;
Tipo de Lançamento (Crédito = aumento do Limite ou Débito = redução do Limite);
Tipo de Limite (opta-se por qual limite será atualizado: o Limite do Dia ou o LimitePadrão); e
Valor Financeiro.
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Caso a atualização seja bem sucedida o sistema retornará a tela com a mensagem a seguir:

No exemplo anterior, o liquidante padrão concedeu um aumento de R$ 4.000,00 no Limite no
Dia. Imediatamente, o Saldo Atual reflete o acréscimo do limite financeiro (vide tela a
seguir), enquanto o Limite Padrão permanece inalterado.

Os erros ocorridos durante a atualização do limite financeiro são informados por meio de
mensagens na parte inferior da tela do IOS, conforme descrito na ferramenta Ajuda da IOS,
que traz também outras orientações acerca dessa funcionalidade.

4.2. Consulta de limite financeiro na IOS
A consulta na IOS traz como resultado os valores Saldo Atual e Limite Padrão em relação
ao limite concedido por participante liquidante a participante não liquidante. A diferença entre
esses dois valores é o limite do dia.
Essa consulta pode ser efetuada tanto pelo participante liquidante como pelo participante não
liquidante, conforme pode ser visto a seguir.
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4.2.1. Consulta efetuada por participante liquidante
A IOS permite a consulta de saldo e histórico de limite financeiro concedido por participantes
liquidantes a participantes não liquidantes.
Deve ser selecionada a opção Limite Financeiro, no menu principal da IOS, conforme a tela
a seguir:

Na tela seguinte, caso não preencha o campo ISelic do Não Liquidante, o participante
liquidante poderá consultar todos os limites por ele concedidos a participantes não liquidantes.

Caso preencha o campo ISelic do Não Liquidante, o participante poderá consultar o limite
concedido a um participante não liquidante específico.

4.2. 2. Consulta efetuada por participante não liquidante
Da mesma forma, o participante não liquidante também está apto a consultar o limite
financeiro a ele concedido por participantes liquidantes.
Caso não preencha o campo ISelic do Liquidante, o participante não liquidante poderá
consultar todos os limites por ele recebidos de outros participantes liquidantes.
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Caso preencha o campo ISelic do Liquidante, o participante poderá consultar o limite
concedido por um participante liquidante específico.

4.3. Consulta de histórico do limite financeiro
A consulta ao histórico do limite financeiro está disponível para os participantes liquidantes e
não liquidantes.
Caso o participante deseje, por exemplo, ver os detalhes da alteração do Saldo Atual, deve
selecionar a letra H, referente ao histórico dos lançamentos do liquidante no dia, conforme as
telas a seguir:

O histórico traz, por data de movimento, o Número Requisição Limite, o Tipo de
Lançamento (D = débito ou C = crédito), além do Valor financeiro acrescido ou reduzido.
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Seção 6. Extratos
1. Acesso aos extratos no Selic
As instituições financeiras podem consultar diversos extratos referentes às suas operações no
Selic. Os extratos podem ser obtidos no portal do Selic na RTM ou por mensagem.
No portal do Selic na RTM (www.selic.rtm), o usuário efetua o Logon com o código de
identificação do participante (ISelic), nome do usuário e senha. O usuário deve ser cadastrado
no módulo complementar WEB Extrato, como descrito no item 4, desta seção.
Após esse passo, o usuário deve selecionar a aba Extrato e, na tela seguinte, o tipo de extrato
que deseja consultar. Estão à disposição das instituições os seguintes extratos:


ASEL101- Movimentação Diária



ASEL102 - Posição de Custódia



ASEL103 - Recompra e Revenda



ASEL104 - Operações a Termo



ASEL105 - Intermediação



ASEL106 – Custo Selic



ASEL107 – Movimentação Mensal



ASEL108 – Posição de Custódia Mensal



ASEL109 – Compromissos não Liquidados

A opção pela visualização do leiaute de cada extrato encontra-se na mesma página:

Observe-se que, com a implantação do Sistema Cadastro, os extratos “Recompra e Revenda”
e “Recompra e Revenda em Aberto” estão unificados em um único extrato. 1
No portal do Selic na RTM, os extratos estão disponíveis nos seguintes formatos:
- CSV: para download em arquivo.
- PDF: para download de relatório.
- HTML: para visualização via browser (navegador Web), com possibilidade de impressão.

1

As recompras e revendas em aberto podem ser identificadas por meio do não preenchimento do PU de
retorno.Os extratos de Prévia de Juros e Consórcio foram desativados.
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A opção fica por conta do usuário, que pode selecionar a exibição em tela ou em arquivo.
2. Visualização dos extratos pelos participantes
O participante do Selic tem acesso, para fins de consulta e de extrato, às contas de que seja
titular e às de seus clientes e, se liquidante-padrão, também às contas tituladas ou mantidas
por participantes não transmissores de comandos. A visualização dos extratos por cada um
dos participantes do Selic está descrita no quadro a seguir:
Participante1
Liquidante

Não liquidante
Câmara

Visualização de Extrato
Próprio e de seus clientes.
Caso seja liquidante-padrão, visualiza também os extratos de participantes
não liquidantes não transmissores de comandos e respectivos clientes.
Próprio e de seus clientes.
Próprio e de contas de garantia e negociação.

O acesso a extratos de contas de depósito e garantia em câmara e conta Patrimônio Especial
está no Capítulo IX, Seção 2, Câmaras, Contas.
3. Visualização dos extratos pelos usuários no portal do SELIC na RTM
Somente os usuários cadastrados no módulo complementar ao Selic denominado Web Extratos podem ter acesso aos extratos por meio do portal do Selic na RTM. Além disso, os
usuários só possuem visibilidade dos extratos das contas de departamentos a que têm acesso.
4. Web - Extrato
O usuário cadastrado como administrador da instituição financeira no Selic tem acesso ao
módulo complementar Web - Extratos, a partir do qual pode selecionar os usuários que terão
ou não acesso aos extratos da instituição:
BACEN
DEMAB
DICEL
► ◄
►x◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄
► ◄

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Sistema LOGON
Menu de Sistemas
Sistema SELIC - SPB
Web – Extrato
Web - Cadastro
Web - OFPUB
Web - Ofdealers
Web - LASTRO
Web – IOS
Web – Taxa Selic Previa
Web – Download
Sistema LOGON
Retornar a Tela de Acesso
Sair do Sistema

Banco XYZ
Em 05/07/10 as 15:03

Envio ► ◄
Assinale um [X] na opção desejada

Ao selecionar a opção Web - Extratos, o administrador encontra a opção Manutenção do
Controle de Acesso. A descrição de todas as opções disponíveis nessa tela encontra-se no
Capítulo II, Sistema LOGON.
BACEN
DEMAB
DICEL

Departamento de Operações de Mercado Aberto
Web - Extratos
Manutenção do Controle de Acesso

Banco XYZ
Em 05/07/04 as 15:03

1

O participante tem acesso ainda aos extratos dos clientes para os quais atua como gestor, administrador ou
consulente.
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◄
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Alteração de Senha
Cadastro de Usuários
Envio/Recebimento de Mensagem
Retornar a Tela Anterior
Sair do Sistema
Envio ► ◄

Assinale um [X] na opção desejada
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5. Extratos Assinados Digitalmente
Os extratos diários assinados digitalmente pelo Selic utilizam o padrão PKCS#7 e certificado
digital emitido sob a estrutura da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira).
Com isto, garante-se a autenticidade, isto é, que os referidos extratos foram efetivamente
gerados pelo Selic, bem como a integridade dos mesmos, ou seja, que o conteúdo de tais
extratos não sofreu alteração.
Com o uso de tais extratos, não há mais a necessidade de processamento de cartas de
circularização. Os próprios participantes poderão gerar seus extratos assinados digitalmente e
encaminhar às auditorias que, por sua vez, poderão verificar a autenticidade dos extratos
através de um programa validador apropriado.
Embora o extrato seja gerado em formato PDF, com extensão “.pdf.p7s”, a assinatura digital
não pode ser validada pelo programa Adobe Reader, sendo necessária a utilização de um
validador independente.
Para a verificação da autenticidade e da integridade dos extratos assinados digitalmente pelo
Selic, recomenda-se a utilização de qualquer programa validador que utilize os padrões da
ICP-Brasil. A título de exemplo, o programa BRy Signer está disponível no site da BRy no
endereço http://signer.bry.com.br, onde poderá ser baixada a versão gratuita desse software.
Uma condição necessária para a validação do extrato assinado eletronicamente pelo Selic é
possuir o Certificado Raiz da ICP-Brasil instalado, o qual é utilizado pelo programa validador
acima citado para conferir a cadeia de certificações aplicadas ao extrato. O Certificado Raiz é
o de mais alto nível na cadeia de certificação e confere validade aos certificados emitidos
pelas Autoridades Certificadoras de nível imediatamente inferior, como a AC SERPRO, por
exemplo. Por sua vez, os certificados emitidos pelas Autoridades Certificadoras conferem
validade aos certificados requisitados pelas Autoridades de Registro, sendo estes certificados
atribuídos aos usuários finais, que podem ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas.
A versão da cadeia de certificação utilizada pelo programa BRy é a V2, a qual pode ser obtida
no site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (www.iti.gov.br) clicando no botão
Certificação Digital e selecionando a opção Repositório da AC Raiz. A página em questão
exibe as instruções de instalação para cada um dos navegadores de Internet mais utilizados
atualmente. Nesse site existem informações mais detalhadas a respeito da Certificação Digital
e sua implementação no Brasil.
O acesso aos extratos assinados digitalmente é feito de forma análoga aos demais extratos,
como descrito no item 1. Acesso aos extratos do Selic desta seção, selecionando a opção
correspondente ao download de PDF assinado, como mostrado a seguir:
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Após selecionar o extrato desejado para download, é exibida a caixa de diálogo com as
opções de abrir o extrato, salvá-lo ou cancelar a operação. Neste caso, é feita a opção de
salvar o extrato, como mostrado abaixo:

A caixa de diálogo mostrada abaixo define o local de armazenamento do extrato assinado:

As telas seguintes mostram um exemplo de validação de arquivo contendo extrato assinado
digitalmente pelo Selic utilizando o programa BRy Signer, já mencionado nesta seção.
Inicialmente é exibida uma tela, como mostrada a seguir, solicitando o registro do software,
caso isso ainda não tenha sido efetuado. Para o propósito de validação, essa etapa pode ser
realizada mais tarde, bastando clicar no botão X.
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Em seguida, deve ser selecionado o arquivo a ser validado e clicar no botão Verificar:
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É aberta uma nova tela exibindo as assinaturas contidas no arquivo, bem como suas validades,
possibilitando a verificação da existência de assinatura válida do Selic:

Selecionando a assinatura desejada, seus detalhes são exibidos na parte inferior esquerda da
tela. É importante também verificar se o Certificado Raiz da ICP-Brasil está contida na cadeia
de certificados do extrato assinado. Na parte superior direita da referida tela é exibida a cadeia
de certificados usados por essa assinatura e dessa maneira se verifica se o Certificado Raiz da
ICP-Brasil está contida na cadeia em questão.
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Seção 7- Operações conjugadas com o Bacen
É permitida às instituições financeiras a realização de operações conjugadas nos seguintes
casos, previstos no Regulamento do Selic:
1- Operação compromissada de venda de títulos conjugada com a operação
compromissada de compra de outros títulos, ambas contratadas por instituição dealer e
o Bacen; e a recompra e a revenda relativas a essas operações compromissadas.
2- A recompra/revenda de títulos conjugada com operação compromissada de
venda/compra de títulos, ambas contratadas pelas mesmas partes (operações
compromissadas tipos 2, 3 e 4).
Nos dois casos, as operações compromissadas não podem ter intermediários e o prazo dos
compromissos dela decorrentes deve ser igual ou superior a um dia útil.
Na presente seção, está descrita a operação conjugada em que as contrapartes são
necessariamente o Bacen e as instituições credenciadas a operar com o Demab - dealers.1
A operação conjugada em operações compromissadas tipos 2, 3 e 4 está prevista no Capítulo
VII, Seção 4 ,Operações Compromissadas - considerações gerais.
1. Operações conjugadas envolvendo instituição dealer e o Bacen
Essas operações, também conhecidas como "empréstimo de títulos" pelo Bacen, têm como
objetivo estimular a realização de operações short2, que são aquelas em que as instituições
financeiras vendem, em definitivo, títulos oriundos de operações compromissadas com livre
movimentação. As operações conjugadas permitem a redução do chamado risco de squeeze,
que se refere à possibilidade de uma instituição financeira, na liquidação do compromisso,
encontrar dificuldade para adquirir em mercado o título que se comprometeu a revender,
ficando sujeita a variações significativas de preço de papel. A autoridade monetária cria, dessa
forma, uma alternativa para a situação de squeeze, através da utilização temporária dos títulos
de sua carteira.
1.1 - Liquidação financeira
As operações compromissadas de venda e de compra são liquidadas no mesmo dia em que
contratadas e os respectivos compromissos de recompra e de revenda, no dia útil subsequente.
A diferença entre os valores financeiros das operações compromissadas de venda e de compra
deve ser necessariamente positiva e inferior ao preço unitário do título objeto da compra pelo
Bacen.
1.2 - Operações do Bacen
Venda compromissada (código 1044) de títulos demandados conjugada com compra
compromissada (código 1054) de outros títulos de que dispõe a instituição.
1.3 - Operação compromissada de venda

1 - Modalidade de operação prevista na Circular 3.107, de 10/4/2002, e na Carta-Circular 3.336, de 6/8/2008.
2 - Ver Resolução CMN 3.339, de 26/1/2006.
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Podem ser objeto de venda compromissada os títulos custodiados no Selic com rendimento
prefixado ou com valor nominal atualizado pela variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), exceto os títulos com prazo de vencimento inferior a 10 dias.
1.4 – Operação Compromissada de compra
Cada proposta aceita para a realização de operação compromissada de venda deverá ser
conjugada com operação compromissada de compra pelo Bacen de qualquer outro título
público registrado no Selic, exceto aqueles com prazo de vencimento ou de pagamento de
juros igual ou superior a 10 dias.
2. Regras gerais
As operações compromissadas conjugadas não podem ter intermediários.
Na data do compromisso, havendo pagamento de cupom de juros relativo ao título objeto de
recompra pelo Bacen, o respectivo valor deverá ser-lhe creditado – por meio do Selic,
operação código 1068 (SEL1066 tipo 3) – antes da liquidação dos compromissos de revenda e
de recompra assumidos pela instituição.
As demais regras e condições para realização dessa modalidade de operações conjugadas
estão descritas na Carta-Circular 3.336 de 6/8/2008.
3. Exemplos de operações
3.1 - Primeiro caso
Bacen efetua duas operações compromissadas com dealer, envolvendo títulos diferentes:
IDA:
Operação 1:
1054 over
Cedente: dealer
Cessionário: 0888.00.30-1 (BC)
Título A
Número Operação Associada: Operação 2 (0888 associa)
Operação 2:
1044 over
Cedente: 0888.00.30-1 (BC)
Cessionário: dealer
Título B
Número Operação Associada: Operação 1 (0888 associa)
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RETORNO:
Operação 3 (Retorno da Operação 2):
1056
Cedente: dealer
Cessionário: 0888.00.30-1 (BC)
Título B
Número Operação Associada: Operação 4 (0888 associa)
Operação 4 (Retorno da Operação 1):
1056
Cedente: 0888.00.30-1 (BC)
Cessionário: dealer
Título A
Número Operação Associada: Operação 3 (0888 associa)
3.2 - Segundo caso
Bacen efetua duas operações compromissadas com dealer, envolvendo títulos diferentes, e o
dealer associa tais operações a compromissadas com outra instituição financeira:
IDA:
Operação 1:
1054 ou 1044
Cedente: Participante X
Cessionário: dealer
Título A
Número Operação Associada: Operação 2 (dealer associa)
Operação 2:
1054 over
Cedente: dealer
Cessionário: 0888.00.30-1 (BC)
Título A
Número Operação Associada: Operação 1 (dealer associa)
Operação 3 (0888 associa)
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Operação 3:
1044 over
Cedente: 0888.00.30-1 (BC)
Cessionário: dealer
Título B
Número Operação Associada: Operação 2 (0888 associa)
Operação 4 (dealer associa)
Operação 4:
1044 over
Cedente: dealer
Cessionário: Participante X
Título B
Número Operação Associada: Operação 3 (dealer associa)
RETORNO:
Operação 5 (Retorno da Operação 4):
1056
Cedente: Participante X
Cessionário: dealer
Título B
Número Operação Associada: Operação 6 (dealer associa)
Operação 6 (Retorno da Operação 3):
1056
Cedente: dealer
Cessionário: 0888.00.30-1 (BC)
Título B
Número Operação Associada: Operação 5 (dealer associa)
Operação 7 (0888 associa)
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Operação 7 (Retorno da Operação 2):
1056
Cedente: 0888.00.30-1 (BC)
Cessionário: dealer
Título A
Número Operação Associada: Operação 6 (0888 associa)
Operação 8 (dealer associa)
Operação 8 (Retorno da Operação 1):
1056
Cedente: dealer
Cessionário: Participante X
Título A
Número Operação Associada: Operação 7 (dealer associa)
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Seção 8- Consórcio
Aplicação dos recursos de consórcios
Os recursos dos grupos de consórcio, coletados pelas administradoras de consórcio podem ser
aplicados em títulos públicos federais registrados no Selic.1 por meio de operações:
a) compromissadas com o Banco Central do Brasil, por intermédio de banco múltiplo
com carteira comercial, banco comercial ou caixa econômica;
b) compromissadas ou definitivas diretamente no mercado financeiro.
Para acolher os títulos resultantes das operações previstas acima, têm-se as contas2 do Selic:
- Custódia Normal de Livre Movimentação, que pode ser conta de cliente sintética ou
individualizada (cliente do tipo Consórcio). Essa conta poderá ser utilizada em
operações definitivas e compromissadas com o mercado e somente compromissadas
com o Bacen.
- Custódia Normal – Consorciado Contemplado, conta de cliente individualizada
necessariamente (cliente do tipo Consórcio). Dessa forma, as administradoras de
consórcio podem figurar como clientes individualizados do tipo Consórcio e utilizar
contas do tipo Custódia Normal – Consorciado Contemplado Essa conta é utilizada
para segregar títulos dos consorciados contemplados dos demais recursos coletados
dos grupos de consórcio e somente permite a realização de operações compromissadas
com o mercado e com o Bacen.
É importante ressaltar que para operar com o Bacen é necessário que o cliente em questão
pertença a um banco múltiplo com carteira comercial, banco comercial ou caixa econômica.
Caso os recursos de consorciados contemplados sejam aplicados em títulos públicos federais
adquiridos em operações definitivas é necessário que os títulos estejam registrados em Conta
de Custodia Normal de Livre Movimentação. Vale ressaltar que esses recursos não poderão
ser computados para fins de alavancagem.

1

Ver Circular 3.432 de 3.2.2009.
As contas de clientes do tipo Consórcio ao serem criadas ficam bloqueadas até que o participante entre em
contato com a Dicel/Surem, que irá desbloqueá-las após a criação de um Codeafi próprio para esse cliente
(Informe Selic n° 8/2011).
2
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IX. Câmaras
Seção 1. Noções
A câmara ou o prestador de serviços de compensação e de liquidação tem a sua participação
no Selic estabelecida no Regulamento do Selic.
De acordo com esse normativo, as câmaras podem ser participantes do sistema na qualidade
de titulares de contas de custódia de títulos públicos.
Para o acesso ao Selic, as câmaras utilizam a RSFN.
1. Classificação
Por não serem detentoras da conta Reservas Bancárias no STR, são consideradas participantes
não liquidantes e devem eleger para si um único liquidante-padrão.
As câmaras são obrigadas a registrar suas próprias operações, sendo, assim, participantes
transmissores de comandos.
2. Liquidante-padrão
O liquidante-padrão eleito pela câmara tem as seguintes funções:
aSer o liquidante das operações com movimentação financeira da câmara, quando esta
fizer uso de suas contas de livre movimentação, e quando a mesma não houver definido,
explicitamente, um outro liquidante para a operação;
bSer o detentor da conta Reservas Bancárias na qual são creditados os rendimentos
(juros e resgates, inclusive amortizações) dos títulos mantidos em conta de livre
movimentação da câmara.
Os casos de alteração do liquidante-padrão devem ser informados ao administrador do Selic
por correspondência do Cadoc1, conforme descreve o quadro a seguir:
Cadoc
Modelo
30007

Situação
Solicitação de troca de liquidantepadrão.

Modelo
30006

Informação ao Bacen de que o banco
liquidante não mais será o liquidantepadrão da instituição não liquidante.

1

Observação
- Iniciativa do participante não liquidante.
-Decisão comunicada com antecedência
mínima de um dia útil.
- Iniciativa do banco liquidante.
- Decisão comunicada com antecedência
mínima de quinze dias ao administrador do
Selic, acompanhada da carta em que o banco
liquidante informou tal decisão ao respectivo
participante não liquidante.

Os modelos do Cadoc estão no portal do Selic na RTM, na aba de Documentação.
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Seção 2. Contas
1. Relação de contas
As contas das câmara estão relacionadas abaixo:
Destinação
Livre
Movimentação

Função/Tipo de
Custódia
Custódia Normal

Patrimônio
Especial

Custódia Especial
Selic

Garantia

Custódia Especial
Câmara

Fundo
Mutualizado

Custódia Especial
Câmara

Depósito

Custódia Especial
Câmara

350

Finalidade
1 - Compra e venda de títulos com financeiro para seu
relacionamento com o mercado, podendo ser usada
como meio para recompor as contas de Garantia
(Fundo Mutualizado ou Patrimônio Especial).
2 - Acolher títulos que eventualmente venham compor
o patrimônio da câmara.
3 - Como permite resultado financeiro, também será
usada na execução de garantias.
Comandos relativos a essa conta são efetuados pela
câmara.
1 - Atender a exigência legal (Lei nº 10.214 - art.5º).
2 - Fornecer ativo para execução de garantia como
recurso extremo.
Conta obrigatória somente para câmara sistemicamente
importante. Única por câmara.
Comandos relativos a essa conta são efetuados pelo
Deban.
Acolher depósito de títulos em garantia de tal forma
que a câmara possa dar a certeza da liquidação das
operações cursadas em seu ambiente ("DEFAULTERS
PAY").
Analítica por câmara/participante.
Comandos relativos a essa conta são efetuados pela
câmara .
Atender a necessidade das câmaras de manter, em
separado, os ativos constituídos como garantia
mutualizada ("SURVIVORS PAY").
Única por câmara.
Comandos relativos a essa conta são efetuados pela
câmara .
Acolher títulos dos participantes a serem negociados no
ambiente da câmara, ou que exijam depósito prévio.
Analítica por câmara/participante.
Apenas para as câmaras responsáveis por sistema de
compensação e de liquidação de operações com títulos
custodiados no Selic.
Comandos relativos a essa conta são efetuados pela
câmara .
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Destinação

Função/Tipo de
Custódia
Liquidação de Conta de
Títulos
Liquidação

IX.Câmaras
Contas

Finalidade
Efetuar a liquidação definitiva dos resultados apurados
entre a câmara (como contraparte de todas as
operações) e o participante do seu sistema de
compensação e de liquidação, com títulos públicos
custodiados no Selic.
Se houver títulos nessa conta, no encerramento do
período diário de processamento do Selic, estes
deverão ser transferidos pela câmara para a sua conta
de livre movimentação.
Transitória e única por câmara.
Apenas para as câmaras responsáveis por sistema de
compensação e de liquidação de operações com títulos
custodiados no Selic.
Comandos relativos a essa conta são efetuados pela
câmara.

2. Crédito de rendimentos das contas de câmaras
O quadro a seguir apresenta o destino do crédito de rendimentos1 (resgates, juros e
amortizações) dos títulos públicos do Selic custodiados em contas de câmaras:
Tipo de Conta da Câmara
Conta de custódia normal de livre
movimentação
Fundo Mutualizado
Garantia
Depósito
Patrimônio Especial
Liquidação de Títulos

Destino do Crédito de Rendimentos
Conta Reservas Bancárias do Liquidante-Padrão
Conta de Liquidação Financeira da câmara no STR
Conta de Liquidação Financeira da câmara no STR
Conta de Liquidação Financeira da câmara no STR
Conta de Liquidação Financeira do Deban
Conta Reservas Bancárias do Liquidante-Padrão

3. Abertura de contas
A abertura da conta-padrão de custódia normal da câmara é processada pelo administrador do
Selic, mediante o envio dos seguintes modelos do Cadoc2:
Conta
Conta-padrão

Cadoc
Observação
Modelos 30001 e Abertas no mesmo dia em que é recebido o respectivo pedido .
30010

1

As câmaras serão avisadas dos respectivos créditos através de mensagens SEL1611, na rotina de pré-abertura
do Selic. Ver Capítulo VII, item 20.2.
2
Os modelos do Cadoc estão no portal do Selic na RTM, na aba de Documentação.
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Todas as demais contas são abertas pela própria câmara no Sistema Cadastro1, inclusive as
contas de depósito e garantia de participantes.
A criação das contas de garantia e depósito são de responsabilidade das câmaras, sejam elas
contas de participantes ou contas de clientes (sintéticas ou individualizadas). O participante
terá que solicitar o cadastramento dessas contas à câmara responsável, com os dados
necessários à sua criação.
4. Alteração/exclusão
A câmara pode alterar os dados de suas contas no Sistema Cadastro, com exceção das contas
de depósito e garantia de participante e seus clientes, que devem ser alteradas pelo próprio
participante (alteração do departamento em que se localiza a conta).
Já a exclusão das contas de câmara, inclusive das contas de depósito e garantia, é efetuada
pela própria câmara. A única exceção é a sua conta-padrão, cuja exclusão deve ser requisitada
ao administrador do Selic, por meio do modelo 30009 do Cadoc.
5. Consulta a extratos
Para fins de consulta e de extrato, além da própria câmara, têm acesso às contas de:
Conta
Depósito

Quem acessa
o participante responsável pelo depósito e o seu liquidante
padrão, quando este for o responsável pela transmissão do
comando daquele.

Garantia

o participante responsável pela prestação da garantia e o seu
liquidante padrão, quando este for o responsável pela
transmissão do comando daquele.

Patrimônio Especial

O Deban.

1

Ver Manual do Sistema Cadastro no portal do Selic na RTM para procedimentos de abertura de contas no
Sistema Cadastro.
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Seção 3. Operações envolvendo contas de câmaras

1. Operação 1023/SEL1023 tipo 1 (Transferência de custódia sem movimentação
financeira envolvendo conta de câmara LDL)
Operação destinada à transferência de custódia de títulos sem contrapartida financeira,
envolvendo pelo menos uma conta de custódia de câmara.

Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1023

SEL1023

Descrição
Participante requisita Transferência sem
movimentação financeira para câmara LDL

Domínio
TpTransfLDL = 01

A operação exige duplo comando nos seguintes casos1:
1. Quando envolver conta de participante e conta de câmara, ambos lançam.
2. Quando envolver contas de duas câmaras distintas, câmara “A” e câmara “B” lançam.
3. Quando envolver conta de Patrimônio Especial e conta de livre movimentação da
câmara, Câmara e Deban lançam, com o objetivo de:
- utilização de Patrimônio Especial para liquidação de obrigações de câmara após
utilização das salvaguardas antecedentes; ou
- substituição dos títulos depositados em garantia (liberação de garantias após
depósito de outras de valor igual ou maior).
Apenas um comando por parte da câmara é necessário:
- Quando a operação envolver duas contas de custódia dessa câmara, com exceção do
caso citado no item 3 acima.2
É importante observar que os comandos transmitidos pela câmara que não impliquem
transferências de recursos financeiros não estão sujeitos ao prazo, previsto em normativo do
Bacen3, que expira operações com comandos pendentes de lançamento. Ou seja, as operações
1023/SEL1023 tipo 1 não expiram por tempo.

1

Para conhecimento dos tipos de contas de câmaras existentes e sua codificação ver Seção 2.
É possível, após a implantação do Sistema Cadastro, realizar a transferência de títulos entre contas de depósito
ou garantia de uma mesma câmara, com um único comando, desde de que respeitada a mesma titularidade.
3
Carta-Circular 3.544, de 26/3/2012.
2
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Regras gerais
A operação sem movimentação financeira envolvendo conta de custódia de câmara pode
apresentar as finalidades descritas no quadro a seguir.
Observe que as transferências de títulos em que as conta cedente e cessionária sejam de
depósito, de garantia ou de custódia normal de livre movimentação restringem-se àquelas
relativas a um mesmo depositante/prestador de garantia.
Exemplo:
Cedente: conta de garantia de cliente pessoa física
Cessionário: conta de livre movimentação de cliente pessoa física
Quadro Contas Envolvidas/Finalidades/Comando
Contas Envolvidas1
Cedente: Participante (conta de livre
movimentação)
1
Cessionário: Garantia Fundo
Mutualizado
Cedente: Garantia Fundo Mutualizado
2 Cessionário: Participante (conta de
livre movimentação)
Cedente: Participante ou Cliente
3 (conta de livre movimentação)
Cessionário: Garantia
Cedente: Garantia
4 Cessionário: Participante ou Cliente
(conta de livre movimentação)
Cedente: Participante ou Cliente
5 (conta de livre movimentação)
Cessionário: Depósito
Cedente: Depósito
6 Cessionário: Participante ou Cliente
(conta de livre movimentação)
Cedente: Participante ou Cliente
7 (conta de livre movimentação)
Cessionário: Liquidação de Títulos
Cedente: Liquidação de Títulos
8 Cessionário: Participante ou Cliente
(conta de livre movimentação)
Cedente: Fundo Mutualizado
9 Cessionário:
Conta
de
livre
movimentação da câmara
Cedente: conta de livre movimentação
10 da câmara
Cessionário: Fundo Mutualizado

Finalidade
Constituição ou reconstituição de
fundo.

Comando
Duplo
(Participante
e Câmara)

Redimensionamento, devolução de
excedentes e/ou troca de papel.

Duplo
(Participante
e Câmara)
Depósito de garantias individuais.
Duplo
(Participante
e Câmara)
Liberação de garantias individuais.
Duplo
(Participante
e Câmara)
Depósito para negociação coberta, ou Duplo
para o serviço de empréstimo de
(Participante
títulos de câmara de ativos.
e Câmara)
Liberação de títulos não objeto de
Duplo
negociação.
(Participante
e Câmara)
Depósito em títulos para liquidação
Duplo
de obrigação junto à câmara oriunda (Participante
do resultado líquido de operações.
e Câmara)
Devolução de títulos da câmara para Duplo
os participantes oriundos do resultado (Participante
líquido de operações.
e Câmara)
Execução de fundo.
Único
(Câmara)
Composição ou recomposição do
Fundo Mutualizado pela parcela
correspondente da cota da câmara.

Único
(Câmara)

1

Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda.
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Contas Envolvidas1
Cedente: Garantia
Cessionário: Conta de livre
movimentação da câmara
11

Cedente: Conta de livre
movimentação da câmara
Cessionário: Garantia
12

13

Cedente: Garantia
Cessionário: Liquidação de Títulos

Cedente: Liquidação de Títulos
Cessionário: Garantia
14

15

Cedente: Garantia
Cessionário: Depósito

Cedente: Depósito
Cessionário: Garantia
Cedente: Conta de livre
17 movimentação da câmara
Cessionário: Patrimônio Especial
Cedente: Patrimônio Especial
Cessionário: Conta de livre
movimentação da câmara
16

18

19

Cedente: Conta de livre
movimentação da câmara
Cessionário: Liquidação de Títulos

355

Finalidade
Execução de garantia
“DEFAULTERS PAY”. Nesta
operação, os títulos passam a fazer
parte do patrimônio da câmara,
podendo esta vendê-los, se assim o
desejar, para liquidar a falta gerada
pelo participante.
Devolução, total ou parcial, de títulos
utilizados em execução de garantia
“DEFAULTERS PAY”. Esta
operação deve ocorrer após uma
execução de garantia pela câmara.
Assim, quando o devedor já tiver
coberto suas deficiências, os títulos
lhe são devolvidos.
Entrega de títulos destinada à
liquidação do resultado apurado junto
à câmara ou à liquidação de operações
de serviço de empréstimo de títulos.
Transferência de títulos destinada à
recomposição de garantias do
participante. Os títulos podem ser
oriundos da liquidação do resultado
apurado junto à câmara ou da
liquidação de operações de serviço de
empréstimo de títulos.
Liberação de garantia individual para
negociação coberta na câmara, ou
para o serviço de empréstimo de
títulos da câmara de ativos.
Depósito de garantia por ordem do
participante (no ambiente da câmara).
Recomposição de Patrimônio
Especial.
a) Utilização do Patrimônio Especial
para liquidação de obrigações da
câmara após a utilização das
salvaguardas antecedentes.
b) Substituição dos títulos depositados
em garantia (liberação de garantias
após depósito de outras de valor igual
ou maior).
Transferência para liquidação de
obrigação da câmara junto ao
participante oriunda do resultado
líquido de operações, decorrente de
alguma forma anterior de execução de
garantias.

IX.Câmaras
Operações
1023

Comando
Único
(Câmara)

Único
(Câmara)

Único
(Câmara)

Único
(Câmara)

Único
(Câmara)

Único
(Câmara)
Duplo
Câmara
Deban
Duplo
(Deban e
Câmara)
Duplo
(Deban e
Câmara)
Único
(Câmara)
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Contas Envolvidas1
Cedente: Liquidação de Títulos
Cessionário: Conta de livre
movimentação da câmara

Finalidade
Transferência do saldo remanescente,
quando do encerramento do Selic.

Cedente: Depósito
Cessionário: Liquidação de Títulos

Depósito em títulos para liquidação
de obrigação junto à câmara oriunda
do resultado líquido de operações ou
do serviço de empréstimo de títulos
de câmara de ativos.
Transferência para liquidação de
obrigação do participante junto à
câmara oriunda do resultado líquido
de operações.
Liberação de garantia individual na
Câmara “A” e concomitante depósito
de garantia individual na Câmara “B”.
Limitado às contas individualizadas
de um mesmo participante.
Liberação de garantia individual na
Câmara “B” e concomitante depósito
de garantia individual na Câmara “A”.
Limitado às contas individualizadas
de um mesmo participante. Esta
operação, na visão de sistemas, é
idêntica à anterior.
Liberação de garantia individual na
Câmara “A” para negociação coberta
e/ou para o serviço de empréstimo de
títulos na Câmara “B”. Limitado às
contas individualizadas de um mesmo
participante.
Depósito de garantia individual na
Câmara “A”, por ordem do
participante, com títulos depositados
para negociação coberta e/ou para o
serviço de empréstimo de títulos na
Câmara “B” e disponíveis. Limitado
às contas individualizadas de um
mesmo participante.
Liberação de garantia individual na
Câmara “A” para liquidação de
obrigações do participante junto à
Câmara “B”, oriunda do resultado
líquido de operações e/ou do serviço
de empréstimo de títulos.
Depósito de garantia na Câmara “A”,
por ordem do participante, oriunda de
liquidação do resultado líquido de
operações e/ou do serviço de
empréstimo de títulos na Câmara “B”.

21

22

Cedente: Liquidação de Títulos
Cessionário: Depósito
Cedente: Garantia (Câmara “A”)
Cessionário: Garantia (Câmara “B”)

23
Cedente: Garantia (Câmara “B”)
Cessionário: Garantia (Câmara “A”)
24

Cedente: Garantia (Câmara “A”)
Cessionário: Depósito1 (Câmara “B”)
25

Cedente: Depósito (Câmara “B”)
Cessionário: Garantia (Câmara “A”)
26

27

Cedente: Garantia (Câmara “A”)
Cessionário: Liquidação de Títulos
(Câmara “B”)

Cedente: Liquidação de Títulos
(Câmara “B”)
28 Cessionário: Garantia (Câmara “A”)
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Comando
Duplo
(os dois pela
Câmara de
Ativos; não
pode
associar)
Único
(Câmara de
Ativos)

Único
(Câmara de
Ativos)
Duplo
(das duas
Câmaras)

Duplo
(das duas
Câmaras)

Duplo
(das duas
Câmaras)

Duplo
(das duas
Câmaras)

Duplo
(das duas
Câmaras)

Duplo
(das duas
Câmaras)
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Contas Envolvidas1
Cedente: Garantia (Câmara “A”)
29 Cessionário: Garantia (Câmara “A”)
Cedente: Depósito (Câmara “A”)
30 Cessionário: Depósito (Câmara “A”)

Finalidade
Transferência de títulos em garantia
respeitada a mesma titularidade das
contas envolvidas.
Transferência de títulos em depósito
respeitada a mesma titularidade das
contas envolvidas.

IX.Câmaras
Operações
1023

Comando
Único
(Câmara)
Único
(Câmara de
Ativos)

Associação/Intermediação
Por não haver movimentação financeira, a operação 1023/SEL1023 tipo 1 não admite
associação ou intermediação.
Regularizações
Não é permitido o registro em data posterior dessas operações.
Na IOS
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4.2 - Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023
Código Mensagem: SEL1023
Emissor:
Participante Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransfLDL>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência LDL
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1023>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic
Título
Conta Cedente

Conta
Cessionária

Débito/Crédito2
CNPJ/CPF
Contraparte
Número
Operação Selic
Data
Vencimento
Quantidade
-

Descrição

Código da operação de transferência de custódia sem
movimentação financeira envolvendo conta de câmara.
CodMsg
IOS: 1023.
Mensagem: SEL1023.
Número de controle da instituição financeira.
NumCtrlIF
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só é informado por mensagem.
Tipo de Transferência LDL = 01
TpTransfLDL
Só é informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Cedente, que pode ser1:
conta de custódia de livre movimentação de participante do
CtCed
Selic; ou
conta de custódia da câmara.
Cessionário, que pode ser1:
conta de custódia de livre movimentação de participante do
CtCes
Selic; ou
conta de custódia da câmara.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
part
opcional).
Número da faixa numérica da instituição cedente.
NumOpSEL
DtVenc
QtdTit
PU
ChASEL
VlrFinanc
DtMovto

Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
(em branco). Só existente por mensagem.
(em branco). Só existente por mensagem.
(em branco). Só existente por mensagem.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

1 - Necessariamente, uma das contas a constar no cedente ou no cessionário deve ser de custódia de câmara.
(ver Quadro: Contas Envolvidas / Finalidade / Comando, nesta mesma seção). Quando houver a
possibilidade de utilização da conta de livre movimentação de participante, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para
venda.
2 - Ver em Registro, nesta mesma seção, os casos em que há duplo comando ou comando único.
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5 - Resposta do sistema
5.1 - Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN (as câmaras, inclusive), a resposta à mensagem enviada
se dá por meio de Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da
operação.
No caso específico da transferência para câmara, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023R1
Código Mensagem: SEL1023R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1023R1>

O campo a seguir merece destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
5.2 - Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da transferência de custódia sem
movimentação financeira envolvendo conta de câmara LDL conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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2. Operação 1033/SEL1023 tipo 2 (Transferência de custódia com movimentação
financeira envolvendo conta de câmara LDL para liberação/depósito condicionado de
garantias individuais)
Operação que tem como objetivo a transferência de títulos entre conta de participante e conta
de garantia (câmara) em seu nome, com concomitante transferência de financeiro entre a
conta de liquidação financeira da câmara no STR e a conta do liquidante da operação no Selic.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1033

SEL1023

Descrição
Domínio
IF requisita Transferência com movimentação
financeira envolvendo câmara LDL para
TpTransfLDL = 02
liberação/depósito de garantias individuais

A operação exige duplo comando (participante e câmara lançam) e o Preço Unitário (PU)
deve ser necessariamente preenchido.
Há movimentação financeira, que ocorre, obrigatoriamente, na conta de liquidação financeira
da câmara no STR.
Regras gerais
Esse tipo de transferência é usado nas seguintes situações:
Contas Envolvidas1
Cedente: Garantia
1 Cessionário: Participante (conta de livre
movimentação)
Cedente: Participante (conta de livre
2 movimentação)
Cessionário: Garantia

Finalidade
Liberação condicionada de garantias individuais.

Depósito condicionado de garantias individuais.

Liberação condicionada de garantias individuais
A câmara aceita um valor financeiro em troca dos títulos que estavam sendo usados como
garantia. Os títulos são então transferidos para a conta de custódia do prestador da garantia
(participante) e este providencia o depósito do valor estabelecido pela câmara na conta que
esta, na qualidade de participante do STR, mantém no Bacen. Funcionamento muito
semelhante a uma operação definitiva de venda pela câmara.
Depósito condicionado de garantias individuais
A câmara devolve o valor financeiro que estava sendo usado como garantia e em
contrapartida recebe títulos do participante. Funcionamento muito semelhante a uma operação
definitiva de compra pela câmara.
Os títulos objetos de garantia que se encontrem custodiados na conta da câmara para este fim
podem ser substituídos, total ou parcialmente, a critério do titular da mencionada conta,
mediante a efetivação da operação descrita em Liberação condicionada de garantia.

1 - Para conhecimento dos tipos de contas de câmaras existentes e sua codificação ver Seção 2 deste capítulo.
Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda.
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Regularizações
Não é permitido o registro em data posterior dessas operações.
Associações
No caso da liberação condicionada de garantias individuais, pode haver associação com
obtenção de financiamento (operação de redesconto, operação compromissada intradia ou
ambas associadas). No depósito condicionado de garantias individuais, as associações podem
ocorrer com o pagamento do citado financiamento.
No Capítulo IX, Câmaras, Seção 4, Tópicos Especiais é apresentada uma sequência de
associações envolvendo a operação 1033/SEL1023 tipo 2, com o objetivo de substituir títulos
depositados em garantia, com a utilização do Redesconto. Nessa mesma seção, há orientação
para a substituição de títulos vencidos nas contas de garantia, com a utilização da operação
1033/SEL1023 tipo 2.
Noções básicas acerca do tema associações no Selic e orientações quanto à consulta da
"Relação de Combinações para Operações Associadas" (disponível em tela no Menu de
Opções do Selic) são encontradas no Capítulo VIII, Seção 1, Tópicos Especiais, Associações.
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023
Código Mensagem: SEL1023
Emissor:
Participante Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransfLDL>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência LDL
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1023>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Descrição

Código da operação de transferência de custódia com
movimentação financeira envolvendo conta de câmara.
IOS: 1033.
Mensagem: SEL1023.
Número de controle da instituição financeira.
NumCtrlIF
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só é informado por mensagem.
Tipo de Transferência LDL = 02
TpTransfLDL
Só é informado por mensagem.
Título
IdentdTitSEL Código do título público.
Cedente:
Para liberação condicionada de garantia: Código da conta de
Conta Cedente CtCed
garantia;
Para depósito condicionado de garantia: Código da conta do
participante.
Cessionário:
Para liberação condicionada de garantia: Código da conta do
Conta
CtCes
participante;
Cessionária
Para depósito condicionado de garantia: Código da conta de
garantia.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Débito/Crédito TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C) para
mensagem.
CNPJ/CPF
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
Contraparte
part
opcional).
Número
Número da faixa numérica da instituição cedente.
NumOpSEL
Operação Selic
Data
Data do vencimento do título público.
DtVenc
Vencimento
Quantidade
QtdTit
Quantidade de títulos.
Preço Unitário PU
Preço Unitário.
Número
Número da operação associada. Esse campo só deve ser
Operação
ChASEL
preenchido quando houver uma operação associada.
Associada
Valor financeiro da operação.
VlrFinanc
Só é informado por mensagem.
DtMovto
Data do movimento.Só Informado por mensagem.
Código de
CodMsg
Operação Selic
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de transferência para câmara, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023R1
Código Mensagem: SEL1023R1 Emissor:
SELIC
Destinatário:
Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1023R1>

Alguns campos merecem destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.



Número Controle STR: Informa o número de controle de operação que envolva
movimentação da conta Reservas Bancárias no STR.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da transferência de custódia sem
movimentação financeira envolvendo conta de câmara LDL conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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3. Operação 1043/SEL1023 tipo3 (Transferência de custódia com movimentação
financeira envolvendo conta de câmara LDL para liquidação de leilão/redesconto)
Operação que tem como objetivo a transferência de custódia de títulos com movimentação
financeira na “janela” de liquidação de títulos públicos.
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

1043

SEL1023

Descrição
IF requisita Transferência com movimentação
financeira envolvendo câmara LDL para
liquidação de leilão/Redesconto.

Domínio
TpTransfLDL = 03

A operação sempre exige duplo comando. Quando envolver conta de participante, este e a
câmara devem lançar. Nos demais casos, em que estão envolvidas duas contas de titularidade
de câmara de ativos, o duplo comando também é necessário para que seja possível fazer as
associações necessárias.
Regras gerais
Este tipo de transferência é usado com as seguintes finalidades:
Quadro Contas Envolvidas/Finalidades
Contas Envolvidas1
Cedente: Participante
Cessionário: Depósito

Cedente: Conta de livre
movimentação da câmara
Cessionário: Liquidação de
Títulos2
Cedente: Liquidação de
Títulos
Cessionário: Conta de livre
movimentação da câmara

Finalidade
Transferência para a conta de depósito da câmara associada
a:
- Compra em oferta pública associada à venda em câmara de
ativos (ver Fluxo I - Operação 2).
- Pagamento de redesconto intradia associado à venda em
câmara de ativos (ver Fluxo II - Operação 2).
Transferência da conta de depósito da câmara para a conta
do participante, associada à compra em câmara de ativos,
associada à contratação de redesconto intradia (ver Fluxo III
- Operação 5).
Transferência para liquidação quando da falha na liquidação
(entrega de títulos) em uma compra em câmara de ativos,
associada à contratação de redesconto intradia (ver Fluxo III
- Operação 3).
Em geral, serve para a execução de principal para posterior
liquidação financeira de obrigação da câmara junto a
participante, oriunda do resultado líquido de operações (ver
Fluxo I - Operação 4 e Fluxo II - Operação 4).

Cedente: Depósito
Cessionário: Liquidação de
Títulos

Depósito em títulos para liquidação de obrigação junto à
câmara, oriunda de liquidação do leilão ou do redesconto
intradia (ver Fluxo I - Operação 3 e Fluxo II - Operação 3).

1

2

3

4

5

Cedente: Depósito
Cessionário: Participante

1

Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda,
com exceção da compra em oferta pública associada à venda em câmara de ativos, em que é utilizada a conta –
padrão.
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Contas Envolvidas1
Cedente: Liquidação de
Títulos
Cessionário: Depósito
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Finalidade
Transferência liquidando direitos do participante junto à
câmara, vinculada a redesconto intradia (ver Fluxo III Operação 4).
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Associações
As operações com o código 1043/SEL1023 tipo 3 descritas anteriormente obedecem a três
diferentes fluxos1 de operações associadas, exclusivas de câmara de ativos.3
Fluxo I - Compra em Oferta Pública associada à Venda em Câmara de Ativos4
Operação 1 - Compra em Oferta Pública
Código Operação: 1002 ou 1005 (SEL1007 tipo 1 ou 2)
Cedente: Conta do emissor (Tesouro) ou do Bacen
Cessionário: Participante (conta de livre movimentação de IF)
Número Operação Associada: Operação 2 (participante associa)
Operação 2 - Transferência para a conta de depósito da câmara
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Participante (conta de livre movimentação de IF)
Cessionário: Conta de Depósito
Número Operação Associada: Operação 1 (participante associa)
Operação 3 (câmara associa)
Quando contas de custódia de câmara constam como cedente e cessionário, há duplo
lançamento por parte da câmara, com associação nas duas pontas (cedente e cessionário).
Operação 3 - Depósito em títulos para liquidação de obrigação junto à câmara oriunda de
liquidação de leilão
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de Depósito
Cessionário: Conta de Liquidação de Títulos2 (9200.92.90-7)
Número Operação Associada: Operação 2 (câmara - cedente associa)
Operação 4 (câmara - cessionário associa no caso a seguir)
Considerando que houve falha na liquidação das operações (inadimplência do comprador
final), o fluxo acima prossegue com as seguintes operações:
Operação 4 - Apropriação de títulos pela câmara, por inadimplência do comprador final
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de Liquidação de Títulos
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Número Operação Associada: Operação 3 (câmara - cedente associa)
Operação 5 (câmara - cessionário associa)

1
2

Ver no Anexo os Fluxos I, II e III em formato de diagrama.
Visando facilitar o entendimento, está sendo utilizada a conta da Câmara de Ativos BM&F – Ativos.
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Operação 5 - Venda com compromisso de recompra intradia pela câmara ao banco garantidor
Código Operação: 1054 (SEL1054 TpCompr = 01)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Participante (banco garantidor da câmara)
Número Operação Associada: Operação 4 (câmara associa)
Operação 6 (participante - banco garantidor associa)
Operação 6 - Obtenção de redesconto intradia (operação não obrigatória)
Código Operação: 1024 (SEL1024)
Cedente: Participante (banco garantidor da câmara)
Cessionário: Deban - Redesconto
Número Operação Associada: Operação 5 (participante - banco garantidor associa)
Fluxo II - Pagamento de Redesconto associado à Venda em Câmara de Ativos
Operação 1 - Pagamento de redesconto intradia
Código Operação: 1026 (SEL1026)
Cedente: Deban - Redesconto
Cessionário: Participante (conta de livre movimentação IF)
Número Operação Associada: Operação 2 (participante associa)
Operação 2 - Transferência para a conta de depósito da câmara
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Participante (conta de livre movimentação de IF)
Cessionário: Conta de Depósito
Número Operação Associada: Operação 1 (participante associa)
Operação 3 (câmara associa)
Operação 3 - Depósito em títulos para liquidação junto à câmara oriunda de redesconto
intradia
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de Depósito
Cessionário: Conta de Liquidação de Títulos
Número Operação Associada: Operação 2 (câmara - cedente associa)
Operação 4 (câmara - cessionário associa no caso a seguir)
Considerando que houve falha na liquidação das operações (inadimplência do comprador
final), o fluxo acima prossegue com as seguintes operações :
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Operação 4 - Apropriação de títulos pela câmara, em função de inadimplência do comprador
final
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de Liquidação de Títulos
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Número Operação Associada: Operação 3 (câmara - cedente associa)
Operação 5 (câmara - cessionário associa)
Operação 5 - Venda com compromisso de recompra intradia pela câmara ao banco garantidor
Código Operação: 1054 (SEL1054 TpCompr = 01)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Participante (banco garantidor da câmara)
Número Operação Associada: Operação 4 (câmara associa)
Operação 6 (participante - banco garantidor associa)
Operação 6 - Obtenção de redesconto intradia (operação não obrigatória)
Código Operação: 1024 (SEL1024)
Cedente: Participante (banco garantidor da câmara)
Cessionário: Deban - Redesconto
Número Operação Associada: Operação 5 (participante - banco garantidor associa)
Fluxo III - Compra em Câmara de Ativos associada à Contratação de Redesconto
Intradia
Operação 1 - Obtenção de redesconto intradia
Código Operação: 1024 (SEL1024)
Cedente: Participante (conta de livre movimentação de IF)
Cessionário: Deban - Redesconto
Número Operação Associada: Operação 2 (participante associa)
Operação 2 - Liberação dos títulos depositados em câmara de ativos, com transferência da
conta de depósito da câmara para a conta do participante
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de Depósito
Cessionário: Participante (conta de livre movimentação de IF)
Número Operação Associada: Operação 3 (câmara associa)
Operação 1 (participante associa)
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Operação 3 - Liquidação da compra feita pela instituição financeira
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de Liquidação de Títulos
Cessionário: Conta de Depósito
Número Operação Associada: Operação 4 (câmara - cedente associa no caso a seguir)
Operação 2 (câmara - cessionário associa)
Considerando que houve falha na entrega dos títulos, o fluxo acima prossegue com as
seguintes operações :
Operação 4 - Entrega de títulos pela câmara, em função de inadimplência do vendedor final
Código Operação: 1043 (SEL1023 tipo 3)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Conta de Liquidação de Títulos
Número Operação Associada: Operação 5 (câmara - cedente associa)
Operação 3 (câmara - cessionário associa)
Operação 5 - Compra definitiva ou com compromisso de revenda, pela câmara do banco
garantidor
Código Operação: 1052 ou 1054 (SEL1054 TpCompr = 01)
Cedente: Participante (banco garantidor da câmara)
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Número Operação Associada: Operação 4 (câmara associa)
Operação 6 - Quitação de redesconto intradia (operação não obrigatória)
Código Operação: 1026 (SEL1026)
Cedente: Deban - Redesconto
Cessionário: Participante (banco garantidor da câmara)
Número Operação Associada: Operação 5 (participante - banco garantidor associa)
Observações
Os conjuntos de operações associadas do Fluxo I e do Fluxo II envolvem as operações:
1 a 3, quando não ocorrer falha do comprador final, contraparte do participante A;
1 a 6, quando ocorrer falha na entrega do financeiro, caso em que o banco garantidor
poderá recorrer ao redesconto intradia para liquidar a operação 5.
O conjunto de operações associadas do Fluxo III envolve as operações:
1 a 3, quando não ocorrer falha do vendedor final, contraparte do participante A;
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1 a 6, quando ocorrer falha na entrega de títulos, caso em que o banco garantidor poderá
efetuar a liquidação de um redesconto intradia já previamente requerido.
As operações 1, 2, 3 e 4 (esta última quando couber) devem ter o mesmo PU e referir-se
às mesmas quantidades de títulos.
As operações 3 e 4 devem ser aceitas pelo STR e pela contabilidade (Deafi), mesmo
implicando débito e crédito na mesma conta.
Não há expiração das operações 1, 2, 3 e 4 por tempo decorrido desde o lançamento.
Após o comando da câmara na operação 2, os comandos do participante A nas operações 1 e
2 não podem ser cancelados.
Uma vez transmitidos todos os comandos, as operações são rejeitadas ("cairão") em bloco
caso ocorra falta de financeiro em alguma delas.
Liquidação financeira
As operações envolvendo as contas de titularidade de câmara de ativos (depósito, liquidação
de títulos e conta de livre movimentação da câmara) têm a movimentação financeira na conta
de liquidação financeira da câmara no STR.
Regularizações
Não é permitido o registro em data posterior dessas operações.
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Orientação para o registro de operações
Na IOS

Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023
Código Mensagem: SEL1023
Emissor:
Participante Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransfLDL>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência LDL
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1023>
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O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro de descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

Título
Conta Cedente
Conta
Cessionária

Débito/Crédito
CNPJ/CPF
Contraparte
Número
Operação Selic
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número
Operação
Associada
Valor
Financeiro
-

374

Descrição

Código da operação de transferência de custódia com
movimentação financeira envolvendo conta de câmara para
CodMsg
liquidação de leilão/Redesconto.
IOS: 1043.
Mensagem: SEL1023.
Número de controle da instituição financeira.
NumCtrlIF
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
ISPBIF
Só é informado por mensagem.
Tipo de Transferência LDL = 03.
TpTransfLDL
Só é informado por mensagem.
IdentdTitSEL
Código do título público.
Cedente: conta de titularidade de câmara de ativos ou de
CtCed
participante do Selic. Ver quadro “Contas Envolvidas /
Finalidade”, nesta seção.
Cessionário: conta de titularidade de câmara de ativos ou de
CtCes
participante do Selic. Ver quadro “Contas Envolvidas /
Finalidade”, nesta seção.
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
TpDeb_Cred
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
CNPJ_CPFCtra CNPJ ou CPF da contraparte da operação (preenchimento
part
opcional).
Número da faixa numérica da instituição cedente.
NumOpSEL
DtVenc
QtdTit
PU
ChASEL
VlrFinanc
DtMovto

Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preço Unitário.
Número da operação associada (ver Fluxos I, II e III no item
Associações desta Subseção relativa à operação 1043).
Valor financeiro da operação.
Na IOS, o preenchimento é opcional.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.
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Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de transferência para câmara, a resposta apresenta as seguintes
informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023R1
Código Mensagem: SEL1023R1 Emissor:
SELIC
Destinatário:
Participante
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1023R1>

Alguns campos merecem destaque:


Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.



Número Controle STR: Informa o número de controle de operação que envolva
movimentação da conta Reservas Bancárias no STR.

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
Na IOS
No caso de participante de outras redes que não a RSFN, o lançamento na IOS pode ser
efetuado com ou sem resposta. Caso seja feita a opção "Sim", a IOS exibe a resposta no
rodapé da tela de lançamento. Se não houver erro de lançamento, a resposta do lançamento da
transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo conta de câmara LDL
para liquidação de leilão conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR, caso tenha havido movimentação da conta Reservas
Bancárias no STR.

Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação. Para maiores
detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
Mensagem.
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4. Operação 1053/SEL1023 tipo 4 (Transferência de custódia com movimentação
financeira – recomposição do Patrimônio Especial)
Operação que tem como objetivo a transferência de custódia de títulos com movimentação
financeira para substituição de títulos na conta de Patrimônio Especial. Esta substituição só
poderá ser efetuada até o dia útil anterior ao vencimento dos títulos, a pedido da câmara.
A operação 1053 (SEL1023 tipo 4) deverá estar associada a outras operações, conforme está
descrito neste Capítulo, Seção 4, Substituição de Títulos na conta de Patrimônio Especial.
Registro
IOS

Mensagem

Código

Código

Descrição

Domínio

1053

SEL1023

Transferência com movimentação financeira Recomposição da conta Patrimônio Especial.

TpTransfLDL = 04

A operação exige duplo comando, sendo um deles da câmara e o outro Deban.
Regras gerais
A operação 1053 (SEL1023 tipo 4) apresenta as seguintes finalidades:
Contas Envolvidas
1

Finalidade

Cedente: Conta de livre movimentação Transferência dos títulos novos da conta de livre
da câmara
Movimentação para a conta de Patrimônio Especial.
Cessionário: Patrimônio Especial
Cedente: Patrimônio Especial

2

Cessionário: Conta de livre
movimentação da câmara

Transferência dos títulos antigos da conta de
Patrimônio Especial para a conta de livre
movimentação da câmara.

Associações
A recomposição de títulos da conta de Patrimônio Especial deve obedecer a um conjunto de
premissas e operações associadas, descritas neste Capítulo, Seção 4, Substituição de Títulos
na conta de Patrimônio Especial.
Conforme é explicado na seção acima citada, há dois modelos possíveis para a substituição
dos títulos da conta de Patrimônio Especial. A operação 1053 (SEL1023 tipo 4) diz respeito
ao que denominamos Modelo 1.
Para efeito ilustrativo, segue abaixo um exemplo de como seria a recomposição de títulos na
conta de Patrimônio Especial, de acordo com o fluxo de operações do Modelo 1.
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Fluxo de operações associadas para recomposição do Patrimônio Especial - Modelo 1 1
Operação 1 - Compra dos títulos novos
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Participante I
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Título: 210100, vencto 16/8/2006 (títulos novos)
Quantidade: 10.003 (a combinar)
PU: 2650,00000000 (livremente acordado pelas partes)
Número Operação Associada: Operação 2 (câmara associa)
Operação 2 - Vinculação dos títulos novos na conta de Patrimônio Especial
Código Operação: 1053 (SEL1023 tipo 4)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara - Câmara lança
Cessionário: Conta de Patrimônio Especial - Deban lança
Título: 210100, vencto 16/8/2006 (títulos novos)
Quantidade:10.003 (a combinar)
PU: Preço de lastro do título
Número Operação Associada: Operação 1 (câmara associa)
Número Operação Associada: Operação 3 (Deban associa)
Operação 3 - Desvinculação dos títulos antigos da conta de Patrimônio Especial
Código Operação: 1053 (SEL1023 tipo 4)
Cedente: Conta de Patrimônio Especial - Deban lança
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara - Câmara lança
Título: 210100, vencto 14/6/2006 (títulos antigos)
Quantidade: 10.000 (a combinar)
PU: Preço de lastro do título
Número Operação Associada: Operação 2 (Deban associa)
Número Operação Associada: Operação 4 (Câmara associa)

1 - Ver em Seção 4, Tópicos Especiais Câmaras, 1. Substituição de títulos na conta de Patrimônio Especial,
todos os detalhes acerca do fluxo do Modelo 1 e a descrição do Modelo 2.
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Operação 4 - Venda dos títulos antigos
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara - Câmara lança
Cessionário: Participante II (qualquer)
Título: 210100 ,vencto 14/6/2006 (títulos antigos)
Quantidade: 10.000 (a combinar)
PU: 2651,000000 (livremente acordado pelas partes)
Número Operação Associada: Operação 3 (Câmara associa)
Liquidação financeira
A liquidação das operações associadas para recomposição do Patrimônio Especial é
simultânea e se dá pelos resultados compensados. A câmara deve pedir limite operacional
obrigatoriamente a seu liquidante-padrão, com quem irá liquidar essas operações.
Regularizações
Não é permitido o registro em data posterior dessas operações.
Orientação para o registro de operações
Na IOS
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Por Mensagem
Mensagem: Requisição de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023
Código Mensagem: SEL1023
Emissor:
Participante Destinatário:
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<TpTransfLDL>
<NumOpSEL>
<CtCed>
<CtCes>
<TpDeb_Cred>
<CNPJ_CPFCtrapart>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<ChASEL>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Tipo Transferência LDL
Número Operação Selic
Conta Cedente
Conta Cessionária
Tipo Débito ou Crédito
CNPJ ou CPF Contraparte
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Quantidade Título
Valor Financeiro
Chave Associação Selic
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]

</SEL1023>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela da IOS com a
sua devida correspondência às mensagens:
Quadro descrição dos campos de registro de operações na IOS e por mensagem
Campo
IOS

Mensagem

Código de
Operação Selic

CodMsg

-

NumCtrlIF

-

ISPBIF

-

TpTransfLDL

Título

IdentdTitSEL

Conta Cedente

CtCed

Conta
Cessionária

CtCes

379

Descrição
Código da operação de transferência de custódia com
movimentação financeira - Recomposição do Patrimônio
Especial.
IOS: 1053.
Mensagem: SEL1023.
Número de controle da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Número do ISPB da instituição financeira.
Só é informado por mensagem.
Tipo de Transferência LDL = 04.
Só é informado por mensagem.
Código do título público.
Se operação 2 do fluxo: Conta de livre movimentação da
câmara.
Se operação 3 do fluxo: Conta de Patrimônio Especial.
(ver fluxo no item Associações desta Subseção relativa à
operação1053).
Se operação 2 do fluxo: Conta de Patrimônio Especial.
Se operação 3 do fluxo: Conta de livre movimentação da
câmara.
(ver fluxo no item Associações desta sub- seção relativa à
operação 1053).
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Campo
IOS

Mensagem

Débito/Crédito
Número
Operação Selic
Data
Vencimento
Quantidade
Preço Unitário
Número
Operação
Associada
Valor
Financeiro
-

TpDeb_Cred

NumOpSEL
DtVenc
QtdTit
PU
ChASEL
VlrFinanc
DtMovto

IX. Câmara
Operações
1053

Descrição
Débito de título p/ cedente: (Débito) para IOS ou (D) para
mensagem.
Crédito de título p/ cessionário: (Crédito) para IOS ou (C)
para mensagem.
Número da faixa numérica da Câmara.
Data do vencimento do título público.
Quantidade de títulos.
Preço de lastro do título.
Número da operação associada.
(ver fluxo no item Associações desta sub- seção relativa à
operação 1053).
Valor financeiro da operação.
Só é informado por mensagem.
Data do movimento.
Só é informado por mensagem.

Resposta do sistema
Por mensagem
Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de transferência de custódia para recomposição do Patrimônio Especial, a
resposta apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Câmara LDL
Tag Mensagem:
SEL1023R1
Código Mensagem: SEL1023R1 Emissor:
SELIC Destinatário: IF
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1023R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumCtrlSTR>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Controle STR
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1023R1>

Alguns campos merecem destaque:
 Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por mensagem.
 Número Controle STR: Informa o número de controle de operação que envolva
movimentação da conta Reservas Bancárias no STR.
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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Na IOS
No caso de participante de outras redes que não a RSFN, o lançamento na IOS pode ser
efetuado com ou sem resposta. A opção pode ser feita selecionando-se "Sim" ou "Não" na
parte inferior da tela de lançamento. A princípio todos os lançamentos estão configurados
para apresentarem resposta (Lançar com resposta = sim).
Caso seja feita a opção "Sim", a IOS aguarda a resposta do processamento e a exibe no rodapé
da tela de lançamento. Se não houver erro de lançamento, a resposta da transferência de
custódia para recomposição do Patrimônio Especial conterá os seguintes dados:


a situação da operação;



a hora em que o lançamento foi registrado;



o Número de Controle STR, caso tenha havido movimentação da conta Reservas
Bancárias no STR.

O usuário pode optar por não receber a resposta no momento do lançamento (Lançar com
resposta = não) caso deseje ter agilidade no lançamento das operações. Se não houver erro de
lançamento, a IOS exibirá uma mensagem no rodapé da tela informando que o lançamento foi
encaminhado ao Selic e limpará a tela para um próximo lançamento. A situação da operação,
nesse caso, deverá ser consultada no Placar IOS.
Em caso de erro no lançamento, é apresentada na parte inferior da tela da IOS uma mensagem
que pode ser qualificada como Erro IOS ou Erro Selic, dependendo da situação.
As mensagens de Erro IOS sinalizam o não preenchimento de campos obrigatórios ao
lançamento ou erro no preenchimento dos campos.
As mensagens de Erro Selic sinalizam erros no processamento da negociação no Selic.
Para maiores detalhes acerca desse assunto, ver Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na
IOS e por Mensagem.
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5. Operações definitivas e compromissadas envolvendo contas de câmara1
Os códigos de operações definitivas, compromissadas e seus respectivos retornos são
utilizados sempre que a câmara precisar ter resultado financeiro comprando ou vendendo
títulos (em definitivo ou sob compromisso de revenda/recompra).
Registro
IOS
Código

Mensagem
Código

Descrição

Domínio

1052

SEL1052

IF requisita Operação definitiva

-

1054

SEL1054

IF requisita Operação compromissada

TpCompr = 01

1057

SEL1054

1044

SEL1054

1047

SEL1054

1056

SEL1056

1059

SEL1056

1055

SEL1056

IF requisita Operação compromissada
com PU de retorno em aberto
IF requisita Operação compromissada
com PU de retorno definido e livre
movimentação
IF requisita Operação compromissada
com PU de retorno em aberto e livre
movimentação
IF requisita Retorno de operação
compromissada
IF requisita Retorno de operação
compromissada com PU de retorno em
aberto
IF requisita Antecipação parcial ou
total de retorno de operação
compromissada

TpCompr = 02
TpCompr = 03

TpCompr = 04
TpRetCompr = 01
TpRetCompr = 02

TpRetCompr = 03

As operações sempre exigem duplo comando (participante e câmara lançam).
Regras gerais
A operação com movimentação financeira envolvendo conta de livre movimentação de
câmara e conta de participante apresenta as seguintes finalidades:
Contas Envolvidas
Cedente: Participante (conta própria de IF)
Cessionário: Conta de livre movimentação da
câmara
Cedente: Conta de livre movimentação da
câmara
Cessionário: Participante (conta própria de IF)

Finalidade
Compra de títulos pela câmara (definitiva ou
sob compromisso de revenda).
Venda de títulos pela câmara (definitiva ou sob
compromisso de recompra).

1

Quando houver a possibilidade de utilização da conta de livre movimentação, há também a possibilidade de
utilização das contas de livre movimentação - até o vencimento e livre movimentação – disponível para venda.

382

©Banco Central do Brasil, 2010

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

IX.Câmaras
Operações
Definitivas/
Compromissadas

Associações/Intermediação
Essas operações :
-podem não apresentar qualquer associação; ou
-nos casos dos Fluxos I, II e III, descritos na Seção 3, item 3 deste capítulo (Operação
1043/SEL1023 tipo 3), podem apresentar aquelas associações relacionadas.
A intermediação é admitida em operações em que um dos participantes seja uma câmara
operando com sua conta de livre movimentação, observando-se as regras atinentes a cada tipo
de operação.
Regularizações
Não é permitido o registro em data posterior dessas operações.
Liquidação financeira
No caso de uma conta de livre movimentação de câmara constar como cedente ou cessionária
da operação, temos as seguintes possibilidades de preenchimento dos campos liquidante do
cedente (Liq. Cedente na IOS ou IFLiqdant por mensagem) e liquidante do cessionário (Liq.
Cessionário na IOS ou IFLiqdant por mensagem), respectivamente:
Campos
Liquidação Financeira
Liquidante do Cedente/Cessionário
Conta Reservas Bancárias do liquidante-padrão da
em branco
câmara.
ISelic da câmara
Conta de liquidação da câmara junto ao STR.
ISelic de participante liquidante
Conta Reservas Bancárias desse liquidante.

Orientação para o registro de operações na IOS e por mensagem
Os códigos de operações definitivas, compromissadas e seus respectivos retornos estão
descritos ao longo do Capítulo VII, Códigos de Operações, com a devida orientação para
preenchimento na IOS e por mensagem.
As especificidades da compra/venda de títulos envolvendo conta de livre movimentação de
câmara e de participante estão descritas no item Regras gerais desta seção.
Resposta do sistema
Conforme mencionado no item anterior, o usuário deve buscar ao longo do Capítulo VII,
Códigos de Operações, o tipo de operação que deseja efetuar para consultar a respectiva
resposta apresentada pelo Sistema (Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por
mensagem).
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Seção 4. Tópicos especiais câmaras
Esta Seção tem como objetivo descrever de forma mais detalhada algumas possibilidades de
registro envolvendo contas de câmara. São elas:
1. Substituição de títulos registrados na conta de Patrimônio Especial
1.1. Antes do vencimento (Modelos 1 e 2)
1.2. Depois do vencimento ou reposição de rendimentos
2. Substituição de títulos depositados em garantia nas câmaras utilizando o Redesconto
3. Execução de garantias
3.1 - Execução de garantia com venda definitiva em mercado
3.2 - Execução de garantia com venda compromissada em mercado
4. Substituição de títulos vencidos nas contas individualizadas de garantia.
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conta
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1. Substituição de títulos registrados na conta de Patrimônio Especial
1.1. Antes do vencimento 1
Até o dia útil anterior ao vencimento dos títulos na conta de Patrimônio Especial, é possível
realizar a substituição dos mesmos por outros comprados no mercado, desde que a câmara
manifeste esse interesse ao Bacen. Há duas formas de se fazer essa substituição de títulos
antes de seu vencimento:
MODELO 1: Envolve quatro operações associadas. Os títulos registrados na conta de
patrimônio especial podem, por sua própria iniciativa, ser substituídos por outros, antes de seu
vencimento, mediante registro e liquidação de duas operações de transferência de títulos com
financeiro conjugadas, associadas a duas outras, sendo uma de compra e outra de venda de
títulos. A liquidação das operações será pelos resultados compensados.
MODELO 2: Envolve quatro operações, incluindo as de compra e venda dos títulos no
mercado, totalmente desassociadas. O Deban aguarda o depósito de novos títulos na conta de
Patrimônio Especial da câmara, por intermédio de uma operação 1023/SEL1023 (sem
financeiro), para depois liberar os títulos antigos usando também uma operação código
1023/SEL1023 (sem financeiro).
A seguir detalhes sobre o fluxo de operações envolvidas nos dois modelos acima descritos.
MODELO 1
Premissas
1. Realizado até a véspera do resgate dos títulos, a pedido da câmara;
2. Consiste na substituição de títulos que estão próximos ao vencimento - títulos antigos
(TA), por títulos em que a data de vencimento seja mais distante - títulos novos (TN),
a fim de evitar o resgate na conta de patrimônio especial;
3. Os títulos utilizados para constituir o patrimônio especial são avaliados pelos
respectivos preços de lastro;2
4. Os títulos novos (TN) devem apresentar valor financeiro, na data da substituição, no
mínimo equivalente ao dos títulos originalmente vinculados (títulos antigos - TA);
5. Somente será aceita a "operação completa", ou seja, com as quatro operações
associadas, conforme esquema a seguir.

1 - Ver Regulamento do Selic e Carta-Circular 3.229, de 17/3/2006, para esclarecimentos relativos à
substituição de títulos públicos federais que constituam patrimônio especial das câmaras.
2 - Preços unitários utilizados pelo Bacen em suas operações compromissadas, divulgados diariamente pelo
Demab no site www.selic.rtm.
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Esquema

Vendedor
A

TN
Op 1
1052

Câmara
(Conta de livre
movimentação)

TN
Op 2
1053

Câmara
Patrimônio
Especial

TA
Op 3

Câmara
(Conta de livre
movimentação)

1053

TA
Op 4

Comprador
B

1052

$
Registro das Operações
Todas as operações exigem a transmissão dos seguintes duplos comandos:
Op. 1 (1052): vendedor A lança ponta 1 (débito), sem associar;
Op. 1 (1052): câmara lança ponta 2 (crédito), associando-a a Op. 2;
Op. 2 (1053): câmara lança ponta 1 (débito), associando-a a Op. 1;
Op. 2 (1053): Deban lança ponta 2 (crédito), associando-a a Op. 3;
Op. 3 (1053): Deban lança ponta 1 (débito), associando-a a Op. 2;
Op. 3 (1053): câmara lança ponta 2 (crédito), associando-a a Op. 4;
Op. 4 (1052): câmara lança ponta 1 (débito), associando-a a Op. 3;
Op. 4 (1052): comprador B lança ponta 2 (crédito), sem associar.
A seguir um exemplo de como seria o fluxo acima:

Operação 1 - Compra dos títulos novos
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Participante I
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara – câmara lança
Título: 210100, vencto 16/8/2006 (títulos novos)
Quantidade: 10.003 (a combinar)
PU: 2650,00000000 (livremente acordado pelas partes)
Número Operação Associada: Operação 2 (câmara associa)
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Operação 2 - Vinculação dos títulos novos na conta de Patrimônio Especial
Código Operação: 1053 (SEL1023 tipo 4)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara- Câmara lança
Cessionário: Conta de Patrimônio Especial - Deban lança
Título: 210100, vencto 16/8/2006 (títulos novos)
Quantidade:10.003 (a combinar)
PU: Preço de lastro do título
Número Operação Associada: Operação 1 (câmara associa)
Número Operação Associada: Operação 3 (Deban associa)
Operação 3 - Desvinculação dos títulos antigos da conta de Patrimônio Especial
Código Operação: 1053 (SEL1023 tipo 4)
Cedente: Conta de Patrimônio Especial– Deban lança
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara – Câmara lança
Título: 210100, vencto 14/6/2006 (títulos antigos)
Quantidade: 10.000 (a combinar)
PU: Preço de lastro do título
Número Operação Associada: Operação 2 (Deban associa)
Número Operação Associada: Operação 4 (Câmara associa)
Operação 4 - Venda dos títulos antigos
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara - Câmara lança
Cessionário: Participante II
Título: 210100 ,vencto 14/6/2006 (títulos antigos)
Quantidade: 10.000 (a combinar)
PU: 2651,000000 (livremente acordado pelas partes)
Número Operação Associada: Operação 3 (Câmara associa)
Observações
1. A câmara deve liquidar suas operações obrigatoriamente com o seu liquidante-padrão.
2. A câmara deve pedir limite operacional obrigatoriamente ao seu liquidante-padrão.
3. A liquidação das operações é simultânea e se dá pelos resultados compensados.
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4. Cabe ao banco liquidante-padrão da câmara promover o cálculo e a
retenção/recolhimento do imposto de renda auferido nas operações, uma vez que lhe
sejam fornecidos os dados relativos à operação de compra e venda dos títulos em
questão.
MODELO 2
Agora a descrição do modelo 2, na qual as operações não estão associadas entre si.
Operação de compra de títulos no mercado para a conta de livre movimentação da
câmara:1
Operação 1 - Operação definitiva
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Participante
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Observações:
Quanto ao limite operacional: deve haver uma SEL1095, comandada previamente por um
banco detentor de conta Reservas Bancárias, dando limite operacional para a câmara.
Quanto ao preenchimento do campo Liq. Cessionário (IFLiqdant) da operação definitiva 1052/SEL1052 - de venda de títulos para a conta de livre movimentação da câmara, só há
duas possibilidades de liquidação financeira:
- Pelo liquidante-padrão, mantendo-se o campo em branco; ou
- Pelo liquidante que lhe concedeu limite operacional, preenchendo-se o campo com o
seu respectivo ISelic.
Não há possibilidade de a operação ser liquidada diretamente na conta de liquidação da
câmara no STR.
Não se deve confundir o preço pelo qual estão sendo comprados os títulos no mercado com o
preço que o Deban os avalia para fins de depósito na conta de Patrimônio Especial, com a
finalidade de cumprir as exigências legais. Na prática, o valor financeiro da compra
(1052/SEL1052) realizada pela câmara (preço de mercado) deve ser igual ou maior do que o
valor financeiro dos títulos depositados na conta de Patrimônio Especial, cuja avaliação é feita
pelo preço de lastro, definido pelo Demab em suas operações compromissadas.
A operação exige duplo comando, sendo um comando da câmara e o outro do participante.

1 - Ver neste capítulo, Seção 3, item 5 - Operações definitivas e compromissadas envolvendo contas de câmara.
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Transferência dos títulos da conta de livre movimentação da câmara para a conta de
Patrimônio Especial1
Operação 2 - Transferência sem movimentação financeira
Código Operação: 1023 (SEL1023 tipo 1)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Conta de Patrimônio Especial
Observação
A operação exige duplo comando, sendo um comando da câmara e o outro do Deban.
Liberação dos títulos que iriam vencer na conta de Patrimônio Especial1
Operação 3 - Transferência sem movimentação financeira
Código Operação: 1023 (SEL1023 tipo 1)
Cedente: Conta de Patrimônio Especial
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Observação
A operação exige duplo comando, sendo um comando do Deban e o outro da câmara.
1.2. Depois do vencimento ou reposição de rendimentos
Caso ocorra o resgate dos títulos depositados na conta de Patrimônio Especial ou o pagamento
de juros/amortização, o valor financeiro correspondente é creditado na conta de Liquidação
Financeira do Deban, que por sua vez exige a reposição de garantias para a liberação do
produto financeiro desses rendimentos.
Para tanto, a câmara deve seguir os passos descritos no item 1.1 - MODELO 2 (Operações 1
e 2 descritas anteriormente). Apenas não ocorrerá a Operação 3 descrita no item 1.1, mas uma
transferência de financeiro no valor dos rendimentos feita pelo Deban, sem envolver operação
no Selic (transferência via STR).

1 - Ver neste capítulo, Seção 3, item.1 - Transferência de custódia sem movimentação financeira envolvendo
conta de câmara LDL (1023/SEL1023 tipo 1).
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2. Substituição de títulos depositados em garantia nas câmaras utilizando o redesconto
A substituição de títulos depositados em garantia nas câmaras por um participante liquidante,
utilizando o redesconto, deve seguir os passos descritos a seguir.
Passo 1
O participante I, que depositou os títulos em garantia na câmara, deve entrar em contato com
a mesma solicitando uma operação de liberação condicionada de garantia1.
O participante I pode associar essa operação a uma outra de pedido de redesconto.
Operação 1 - Liberação condicionada de garantias
Código Operação: 1033 (SEL1023 tipo 2)
Cedente: Conta de Garantia
Cessionário: Participante I
Número Operação Associada: Operação 2 (Participante I associa)
Operação 2 - Obtenção de redesconto
Código Operação: 1024 (SEL1024)
Cedente: Participante I
Cessionário: Deban - Redesconto
Número Operação Associada: Operação 1 (Participante I associa)
Passo 2
O participante I liquida a operação de redesconto associando-a a uma venda definitiva.
Operação 3 - Liquidação do redesconto
Código Operação: 1026 (SEL1026)
Cedente: Deban - Redesconto
Cessionário: Participante I
Número Operação Associada: Operação 4 (Participante I associa)
Operação 4 - Operação definitiva
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Participante I
Cessionário: Participante II
Número Operação Associada: Operação 3 (Participante I associa)

1 - Ver neste Capítulo, Seção 3, item .2 - Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo
conta de câmara LDL para liberação/depósito condicionado de garantias individuais (1033/SEL1023 tipo 2).
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Passo 3
O participante I compra outro título do participante III e associa a um pedido de redesconto.
Operação 5 - Operação definitiva
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Participante III
Cessionário: Participante I
Número Operação Associada: Operação 6 (Participante I associa)

Operação 6 - Obtenção de redesconto
Código Operação: 1024 (SEL1024)
Cedente: Participante I
Cessionário: Deban - Redesconto
Número Operação Associada: Operação 5 (Participante I associa)
Passo 4
O participante I liquida o redesconto associando-o à entrega dos títulos para a conta de
garantia da câmara, mediante pagamento pela câmara1.
Operação 7 - Liquidação do redesconto
Código Operação: 1026 (SEL1026)
Cedente: Deban - Redesconto
Cessionário: Participante I
Número Operação Associada: Operação 8 (Participante I associa)

Operação 8 - Depósito condicionado de garantia
Código Operação: 1033 (SEL1023 tipo 2)
Cedente: Participante I
Cessionário: Conta de Garantia (NNNN.7N.90-D)
Número Operação Associada: Operação 7 (Participante I associa)

1 - Ver neste capítulo, Seção 3, item 2 - Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo
conta de câmara LDL para liberação/depósito condicionado de garantias individuais (1033/SEL1023 tipo 2).

391

©Banco Central do Brasil, 2010

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

IX.
Substituição
de títulos em
garantia
c/redesconto

Observações
O valor financeiro da Operação 8 é debitado na conta que a câmara, na qualidade de
participante do STR, mantém no Bacen.
Na Operação 1, se o Participante I for um Não liquidante, o mesmo pode entrar em contato
com um Banco Liquidante para que este faça uma operação compromissada intradia associada
e, ainda, se assim o desejar, faça uma operação de redesconto associada a intradia.
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3. Execução de garantias
Para a execução de garantias, a câmara, utilizando a operação 1023/SEL1023 tipo 1, transfere
títulos da conta de garantia em nome de um participante A para a sua conta de livre
movimentação e, posteriormente, os vende em mercado, em definitivo ou sob compromisso
de recompra1.
3.1. Execução de garantia com venda definitiva em mercado
No primeiro caso (com venda definitiva em mercado), o esquema de execução de garantias
envolve as operações descritas a seguir.
Transferência sem movimentação financeira dos títulos da conta de garantia para a
conta de livre movimentação da câmara
Operação 1 - Transferência sem movimentação financeira
Código Operação: 1023 (SEL1023 tipo 1)
Cedente: Conta de Garantia (NNNN.7N.90-D)
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Observação
Um único comando da câmara é necessário.
Venda definitiva dos títulos em mercado
Operação 2 - Operação definitiva
Código Operação: 1052 (SEL1052)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Participante (banco)
Observações
A operação exige duplo comando, sendo um comando da câmara e o outro do participante que
comprar os títulos.
O financeiro da operação é creditado na conta de Liquidação Financeira da câmara no STR (a
câmara deve preencher o campo Liq. Cedente/IFLiqdant com o seu próprio número no
Selic).

1 - Ver neste capítulo,Seção 3, item.1 - Transferência de custódia sem movimentação financeira envolvendo
conta de câmara LDL (1023/SEL1023 tipo 1).
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3.2. Execução de garantia com venda compromissada em mercado
No segundo caso (com venda compromissada em mercado), a câmara, por critérios próprios,
considera o participante A (detentor da conta de garantia) seu devedor operacional e opta por
utilizar a operação compromissada, de modo a poder recuperar o título até mesmo no mesmo
dia, devolvendo-o ao participante.
Operação compromissada
Passo 1
Transferência sem movimentação financeira dos títulos da conta de garantia do Participante A
para a conta de livre movimentação da câmara.
Operação 1 - Transferência sem movimentação financeira
Código Operação: 1023 (SEL1023 tipo 1)
Cedente: Conta de Garantia
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
Observação
Um único comando da câmara é necessário.
Passo 2
Venda compromissada dos títulos em mercado.
Operação 2 - Operação compromissada
Código Operação: 1054 (SEL1054 TpCompr =01)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Participante B
Observações
A operação exige duplo comando, sendo um comando da câmara e o outro do participante.
O financeiro da operação é creditado na conta de Liquidação Financeira da câmara no STR (a
câmara deve preencher o campo Liq. Cedente/IFLiqdant com o seu próprio número no
Selic).
Retorno da operação compromissada
Passo 1
Caso a câmara deseje devolver o título ao seu proprietário anterior (Participante A), a mesma
pode pedir limite ao seu liquidante-padrão e recomprar o título. Dessa forma, o retorno da
operação compromissada realizada no mercado ocorre da seguinte forma:
Operação 3 - Retorno de compromisso
Código Operação: 1056 (SEL1056 TpRetCompr = 01)
Cedente: Participante B
Cessionário: Conta de livre movimentação da câmara
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Observações
A operação exige duplo comando, sendo um comando da câmara e o outro do participante.
O financeiro da operação é debitado na conta de Liquidação Financeira da câmara no STR (a
câmara deve preencher o campo Liq. Cessionário/IFLiqdant com o seu próprio número no
Selic).
Passo 2
Após certificar-se de que o devedor operacional (Participante A) efetuou a quitação de seu
saldo devedor, a câmara pode devolver os títulos para a conta de garantia da instituição, com
um único comando seu.
Operação 4 - Transferência sem movimentação financeira dos títulos da conta de livre
movimentação da câmara para a conta de garantia do Participante A
Código Operação: 1023 (SEL1023 tipo 1)
Cedente: Conta de livre movimentação da câmara
Cessionário: Conta de Garantia (NNNN.7N.90-D)
Observação
Um único comando da câmara é necessário.
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4. Substituição de títulos vencidos nas contas individualizadas de garantias
Havendo títulos nas contas de garantia do participante no fechamento do dia útil anterior ao
do resgate, o financeiro resultante é creditado na conta de Liquidação Financeira da câmara no
STR.
O Selic permite que o participante compre títulos no mercado, utilizando-se do financeiro que
se encontra nessa conta, sem que a câmara se exponha ao risco, com os procedimentos
descritos a seguir.
Participante liquidante
O banco compra títulos em mercado e associa a um redesconto intradia com o Bacen. Para
tanto, é necessário que tenha em sua conta Reservas Bancárias a diferença entre o valor da
operação de compra dos títulos e o valor do redesconto.
A liquidação do redesconto ocorre com uma associação a uma operação de depósito
condicionado de garantia (1033/SEL1023 tipo 2) conforme o exemplo a seguir1:
Operação 1 - Liquidação do redesconto
Código Operação: 1026 (SEL1026)
Cedente: Deban - Redesconto
Cessionário: Participante A (banco detentor da conta de garantia na câmara)
Número Operação Associada: Operação 2 (Participante A associa)

Operação 2 - Depósito condicionado de garantias
Código Operação: 1033 (SEL1023 tipo 2)
Cedente: Participante A
Cessionário: Conta de Garantia (NNNN.7N.90-D)
Número Operação Associada: Operação 1 (Participante A associa)

Participante não liquidante
Neste caso, o participante não pode recorrer ao redesconto para efetuar a compra em mercado,
mas sim a uma operação compromissada intradia junto a um banco liquidante.
Caso seja não liquidante transmissor de comandos, deve procurar um banco que lhe dê limite
operacional correspondente à diferença entre o valor da compra e o valor da operação
compromissada intradia (a qual seria feita com esse mesmo banco que lhe concedeu o limite).

1 - Ver neste capítulo, Seção 3, item.2 - Transferência de custódia com movimentação financeira envolvendo
conta de câmara LDL para liberação/depósito condicionado de garantias individuais (1033/SEL1023 tipo 2).

396

©Banco Central do Brasil, 2010

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

IX.
Substituição
de títulos
vencidos
em garantia

Caso seja não liquidante não transmissor de comandos e a operação compromissada intradia
seja realizada com o seu próprio liquidante-padrão não há necessidade de requisitar limite.
Cumpridas essas exigências, o participante não liquidante compra os títulos em mercado e
associa essa operação a uma operação compromissada intradia. O pagamento da operação
compromissada intradia é que deve ser associado à operação de depósito condicionado de
garantias, conforme mostra o exemplo a seguir:
Operação 1 - Pagamento da operação compromissada intradia
Código Operação: 1056 (SEL1056 TpRetCompr = 01)
Cedente: Banco X
Cessionário: Participante A (não liquidante detentor da conta de garantia na câmara)
Número Operação Associada: Operação 2 (Participante A associa)

Operação 2 - Depósito condicionado de garantias
Código Operação: 1033 (SEL1023 tipo 2)
Cedente: Participante A
Cessionário: Conta de Garantia (NNNN.7N.90-D)
Número Operação Associada: Operação 1 (Participante A associa)
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Seção 5. Migração de operações entre Selic e câmara de ativos
1. Câmara requisita migração de retorno de operação compromissada – operação
compromissada na câmara e retorno no SELIC (SEL1031)
Mensagem que permite a migração de retornos de operações compromissadas entre o Selic e a
câmara de ativos (ida na câmara e retorno no Selic). É necessário que haja acordo das partes
envolvidas na operação compromissada e a concordância da câmara.
Somente são passíveis de migração de retorno as operações compromissadas com PU
fechado, com livre movimentação (1044/SEL1054 TpCompr = 03). Ao registrar a mensagem
SEL1031, a câmara informa no campo CodOpSEL (Código da Operação Selic) o tipo de
operação compromissada.
As operações registradas podem ter a respectiva recompra/revenda no mesmo dia da
contratação (operação intradia) ou em dia posterior, limitado, no máximo, até o dia útil
imediatamente anterior ao do resgate dos títulos objeto da negociação.
Registro
Mensagem
Código
Descrição
SEL1031

Câmara requisita Migração de retorno de operação compromissada

A operação de migração segue o seguinte fluxo:
1. A câmara de ativos requisita ao Selic a migração do retorno de uma operação por
meio de uma SEL1031, que contém os dados da operação compromissada efetuada
na câmara. Os campos CtCed (conta do cedente) e CtCes (conta do cessionário)
devem ser preenchidos conforme a operação compromissada registrada no ambiente
da câmara, assim como os demais campos informados na operação compromissada
(1044/SEL1054 TpCompr = 03), como título, quantidade, PU da operação
compromissada, PU de recompra/revenda etc.
2. O Selic registra a mensagem SEL1031 e informa à câmara, por meio de uma
mensagem SEL1031R1 (validando os dados da operação) ou SEL1031E (em caso
de erro).
3. Caso a operação seja atualizada, é informado o número da operação de retorno à
câmara de ativos, através do campo NumOpSelRet da mensagem SEL1031R1.
4. A câmara informa ao participante esse número para que ele possa comandar, no
Selic, a operação de retorno de operação compromissada (1056/SEL1056
TpRetCompr = 01). Esse retorno deve ser lançado normalmente, como qualquer
outro no Selic.
A grade de horário para esse fluxo é das 8h30 até às 13h7 e deve ser controlada pela câmara.
Regras gerais
Nãoé admitida associação, intermediação, nem registro em data posterior.
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Orientação para registro da operação por mensagem
Mensagem: Requisição de Migração de Retorno de Operação Compromissada
Tag Mensagem: SEL1031
Código Mensagem: SEL1031
Emissor: Câmara LDL
Tag
Nome do Campo

Destinatário: SELIC
Mult.

<SEL1031>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1031>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento por mensagem.
Descrição dos campos de registro de operações por mensagem
Campo da
Mensagem
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
CodOpSEL
NumOpSEL
DtOpRet
DtOpOr
CtCed
CtCes
IdentdTitSEL
DtVenc
PU
PURet
QtdTit
VlrFinanc
VlrFinancRet
DtMovto
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Descrição
Código da mensagem: SEL1031.
Número de controle da câmara.
Número do ISPB da câmara.
Código da Operação Selic: 1044.
Número da faixa numérica da câmara.
Data do retorno da operação compromissada.
Data da operação original: data da operação compromissada na câmara.
Cedente igual ao da operação compromissada (ida registrada na câmara).
Cessionário igual ao da operação compromissada (ida registrada na câmara).
Código do título público.
Data do Vencimento do título público.
Preço unitário da operação compromissada.
Preço unitário de retorno (recompra/revenda).
Quantidade de títulos.
Valor financeiro líquido da operação compromissada.
Valor financeiro líquido de retorno do compromisso.
Data do movimento.
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Resposta do sistema

Uma vez que o Selic tenha validado os dados da operação 1044 efetuada na câmara, a
operação SEL1031 é atualizada. O Selic responde à câmara através de uma mensagem
SEL1031R1. Essa resposta contém as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Migração de Retorno de Operação
Compromissada
Tag Mensagem: SEL1031R1
Código Mensagem: SEL1031R1 Emissor:
SELIC
Destinatário: Câmara
LDL
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1031R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELRet>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Retorno
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1031R1>

O seguinte campo merece destaque:
Número Operação Selic Retorno: informa o número da operação de retorno da operação
compromissada no Selic. A câmara deve informar esse número ao participante para que o
mesmo possa utilizá-lo para lançar o retorno (1056/SEL1056 TpRetCompr = 01) no Selic.
Caso não haja a validação dos dados da operação compromissada (1044) efetuada na câmara,
a SEL1031 não é atualizada e a câmara é notificada pelo Selic por meio de uma mensagem de
erro (SEL1031E).
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2. Câmara requisita aceite de pré-registro de migração de retorno de operação
compromissada – operação compromissada no SELIC e retorno na câmara (SEL1032)
Mensagem na qual a câmara requisita o pré-registro de operação compromissada no Selic com
retorno na câmara. É necessário que haja acordo das partes envolvidas na operação
compromissada e a concordância da câmara. Somente é permitido o pré-registro de operações
compromissadas com PU de retorno definido e livre movimentação (1044/SEL1054 TpCompr
= 06) com o tipo unilateralidade 1.
O compromisso de recompra/revenda pode ser assumido para o próprio dia ou para dia
posterior ao da liquidação da operação compromissada.
A data desse compromisso não pode ser posterior à data do resgate dos títulos objeto da
operação compromissada. Caso o vencimento dos papéis recaia em dia não-útil, o
compromisso pode ser assumido para o dia útil subsequente, coincidindo com o resgate dos
títulos.
Observe-se que as operações compromissadas de prazo igual ou superior a um dia útil com
retorno na câmara de ativos podem ter a data do compromisso igual à data de vencimento do
título objeto da negociação sem a exigência que o PU de retorno seja igual ao PU tabelado.
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1032

Requisição de pré-registro de operação compromissada com retorno na câmara

Fluxo da operação
Envio da SEL1032
A câmara de ativos envia uma mensagem SEL1032, com as seguintes informações:
NumOpSEL (Número da Operação Selic): número da faixa numérica da câmara que
referencia a operação 1032 que será registrada no Selic.
NumOpSELOr (Número da Operação Selic Original): número da faixa numérica da
instituição cedente da operação compromissada, que deve ser obtido pela câmara junto
ao respectivo participante. Este número será então utilizado pelos participantes para
comandar a operação compromissada no Selic (1044/SEL1054 TpCompr = 06).
Resposta do Selic (SEL1032 R1) e registro da SEL1054 no Selic
O Selic registra a operação 1032 e informa à câmara, através da mensagem SEL1032R1 ou
SEL1032E (em caso de erro), a situação da operação. Quando esta for atualizada, o Selic
armazena os dados da operação compromissada informados e aguarda a efetivação da
operação compromissada pelos participantes.
A grade para este fluxo é das 8h30 até algum momento compreendido entre 13h7 e 13h12,
para operações intradia, e das 8h30 até algum momento compreendido entre 18h7 e 18h12,
para as demais, e deve ser controlada pela câmara.
Os participantes devem informar na operação compromissada:
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NumOpSEL por mensagem ou Número da Operação Selic, na IOS: o mesmo
número informado no campo NumOpSELOr (Número da Operação Selic Original) da
respectiva operação SEL1032.
TpCompr por mensagem (Tipo de Compromisso): 06 se operação 1044 (só
informado em mensagem).
ISelic da Câmara: deve ser preenchido com os quatro primeiros dígitos da conta da
câmara no Selic (ISelic da câmara) (só informado na IOS).
Envio da SEL1620
O Selic utiliza a mensagem SEL16201 para informar à câmara de ativos a efetivação das
operações compromissadas pré-registradas. Esse aviso é enviado no momento da atualização
da operação compromissada comandada pelos respectivos participantes.
Expiração de pré-registro
As operações de pré-registro de operações compromissadas que não forem efetivadas pelos
participantes até o limite das respectivas grades de horário, são expiradas. O Selic envia uma
mensagem SEL1032R1 com o campo SitOpSel = EXP, para essas operações.
Regras gerais
As associações são admitidas, desde que seja observada a tabela de combinações para
operações associadas no Selic.
Estorno
O pré-registro pode ser estornado pela operação SEL11002 desde que não haja registro no
SELIC de comandos referentes à operação de migração de compromisso ainda não liquidados.
Ao ser atualizada a operação de estorno, o Selic descarta as informações da operação
SEL1032.
O estorno obedece à mesma grade de horário prevista para a operação SEL1032.
Preenchimento de mensagem SEL1100
CodMsg..................: SEL1100 = SELReqEstorno
NumCtrlIF..............: XYZ
ISPBIF....................: NNNNNNNN = (XYZ) - Câmara de Ativos
NumOpSEL............: 150001
NumOpSELOr........: 150000
DtOpOr...................: 20010223
TpDeb_Cred............: D = Debito
DtMovto..................: 20010223

1 - Ver neste capítulo, Seção 5, item 3 - Selic informa migração de retorno de compromissada (SEL1620),
deste Capítulo, para mais detalhes.
2 - Esse é o único caso de estorno permitido no Selic. A mensagem SEL1100 está descrita neste capítulo, Seção
5, item 4, Estorno (SEL1100).
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No campo NumOpSEL (Número da Operação Selic) deve ser utilizado um número da faixa
numérica da câmara referenciando a operação de estorno que será registrada no Selic.
O campo NumOpSELOr (Número da Operação Selic Original) deve ser preenchido com o
número da operação Selic utilizado na operação de pré-registro SEL1032.
O Selic registra o estorno e informa à câmara, através de uma mensagem SEL1100R1 ou
SEL1100E, a situação da operação. Caso a operação seja atualizada, o Selic descarta os dados
do pré-registro informados na operação 1032 correspondente e não mais aceita o registro da
operação compromissada pelos participantes. Caso não seja possível o estorno do pré-registro
no Selic, este notifica à câmara através de uma mensagem de erro (SEL1100E).
Orientação para o registro da operação por mensagem
Mensagem: Requisição de Aceite de Pré-Registro de Migração de Retorno de Operação
Compromissada
Código Mensagem: SEL1032
Tag

Emissor: Câmara LDL
Nome do Campo

Destinatário: SELIC
Mult.

<SEL1032>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<CodOpSEL>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Código Operação Selic
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1032>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento por mensagem.
Quadro de descrição dos campos de registro de operações por mensagem
Campo da
Mensagem
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
CodOpSEL
NumOpSEL
NumOpSELOr
DtOpRet
DtOpOr
CtCed
CtCes
IdentdTitSEL
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Descrição
Código da mensagem: SEL1032.
Número de controle da câmara.
Número do ISPB da câmara.
Código da Operação a ser registrada no Selic: 1044.
Número da Operação Selic: número da faixa numérica da câmara para a
operação 1032.
Número da Operação Selic original: número da operação compromissada a ser
efetivada no Selic (da faixa numérica do participante cedente).
Data do retorno da operação compromissada.
Data da operação original: data da operação compromissada.
Cedente da operação compromissada.
Cessionário da operação compromissada.
Código do título público.
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Campo da
Mensagem
DtVenc
PU
PURet
QtdTit
VlrFinanc
VlrFinancRet
DtMovto

Descrição
Data do Vencimento do título público.
Preço unitário da operação compromissada.
Preço unitário de retorno (recompra/revenda).
Quantidade de títulos.
Valor financeiro líquido da operação compromissada.
Valor financeiro líquido de retorno do compromisso.
Data do movimento.

Resposta do sistema
O Selic registra a operação 1032 e informa à câmara, através de uma mensagem SEL1032R1,
a situação da operação. Essa resposta contém as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Aceite de Pré-Registro de Migração de Retorno de
Operação Compromissada
Código Mensagem: SEL1032R1
Tag

Emissor: SELIC
Nome do Campo

Destinatário: Câmara LDL
Mult.

<SEL1032R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1032R1>

Caso a operação seja atualizada, o Selic armazena os dados da operação compromissada
informados e aguarda a efetivação do compromisso pelos participantes através da IOS ou por
mensagem (1044/SEL1054 TpCompr = 06).
Não sendo possível o pré-registro no Selic, este notifica a câmara através de uma mensagem
de erro (SEL1032E).
Caso alguma operação compromissada não seja efetivada no Selic pelos participantes até o
limite da respectiva grade de horário, o Sistema expira a operação de pré-registro
correspondente. Uma mensagem SEL1032R1 é enviada com o campo SitOpSEL (Situação
Operação Selic) igual a “EXP” para cada operação 1032 que tenha sido expirada.
Se efetivada a operação compromissada pré-registrada dentro da grade de horário prevista, o
Selic informa à câmara de ativos por meio de mensagem SEL1620. Este assunto está descrito
a seguir, na próxima Subseção.
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3. Selic informa migração de retorno de operação compromissada (SEL1620)

Operação na qual o Selic informa à câmara a efetivação das operações compromissadas préregistradas por operação SEL1032. Ou seja, a mensagem SEL1620 avisa que os participantes
lançaram a operação compromissada (1044/SEL1054 TpCompr = 06) no Selic e que o retorno
da mesma acontecerá no ambiente de câmara.
Registro
Mensagem
Código
SEL1620

Descrição
Destinado a informar a migração de retorno de operação compromissada no
ambiente de câmara.

O aviso SEL1620 é enviado no momento da atualização da operação compromissada pelos
respectivos participantes no Selic.
Apresentação da SEL1620
A SEL1620 é uma operação de aviso enviada pelo Selic que tem como destinatário a câmara
de ativos. Ela apresenta os dados da operação compromissada efetivada no Selic, oriunda de
uma requisição de pré-registro (SEL1032).
Mensagem: Informa Migração de Retorno de Operação Compromissada
Tag Mensagem:
SEL1620
Código Mensagem: SEL1620 Emissor: SELIC Destinatário: Câmara LDL
Tag
Nome do Campo
Mult.
<SEL1620>
<CodMsg>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<DtOpRet>
<DtOpOr>
<CtCed>
<CtCes>
<IdentdTitSEL>
<DtVenc>
<PU>
<PURet>
<QtdTit>
<VlrFinanc>
<VlrFinancRet>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Data Operação Retorno
Data Operação Original
Conta Cedente
Conta Cessionária
Identificador Título Selic
Data Vencimento
Preço_Unitário
Preço_Unitário Retorno
Quantidade Título
Valor Financeiro
Valor Financeiro Retorno
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1620>
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4. Estorno (SEL1100)

Operação que permite anulação de comando lançado no próprio dia.1Pode ser objeto de
estorno apenas a mensagem SEL1032, que é um pré-registro de operação compromissada com
retorno em câmara.2 Além disso, a operação para ser estornada deve apresentar a situação
ATU (atualizada) ou LIB (liberada).
Registro
Mensagem
Código

Descrição

SEL1100

Câmara requisita Estorno

Na operação de estorno, é necessário o envio por parte da câmara da mensagem SEL1100,
informando os dados descritos a seguir.
Orientação para o registro de operação por mensagem
Mensagem: Requisição de Estorno
Tag Mensagem:
SEL1100
Código Mensagem: SEL1100
Emissor: Câmara LDL
SELIC
Tag
Nome do Campo
Mult.

Destinatário:

<SEL1100>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<NumOpSELOr>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Número Operação Selic Original
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1100>

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento:
Quadro de descrição dos campos de registro de operação por mensagem
Mensagem
CodMsg
NumCtrlIF
ISPBIF
NumOpSEL
NumOpSELOr
DtMovto

1
2

Descrição
SEL1100.
Número de controle da Câmara.
Número do ISPB da Câmara.
Número da faixa numérica da Câmara.
Número de operação Selic original: número da operação que se deseja
estornar.
Data do movimento.

Desde 1/9/2006 não é mais permitido o estorno de operação a termo.
Para detalhes a respeito dessa operação ver item 2, desta seção.
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Resposta do sistema
Por mensagem

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de
Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.
No caso específico de operação de estorno, a R1 apresenta as seguintes informações:
Mensagem: Resposta ao Requisitante de Estorno
Tag Mensagem:
SEL1100R1
Código Mensagem: SEL1100R1 Emissor: SELIC
Tag
Nome do Campo

Destinatário: Câmara LDL
Mult.

<SEL1100R1>
<CodMsg>
<NumCtrlIF>
<ISPBIF>
<NumOpSEL>
<SitOpSEL>
<DtHrSit>
<DtMovto>

Código Mensagem
Número Controle IF
ISPB IF
Número Operação Selic
Situação Operação Selic
Data Hora Situação
Data Movimento

[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]

</SEL1100R1>

O seguinte campo merece destaque:
 Situação Operação Selic: Informa a situação da operação. Todas as possibilidades
estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro na IOS e por Mensagem.
Se a operação de estorno for atualizada (ATU), a operação que se deseja estornar
passa à situação "EST" (estornada). Entretanto, o número dessa operação estornada
não pode ser reutilizado nesse mesmo dia.
Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente
receberá uma Mensagem de Erro como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o
Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.
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X. Sistema Eletrônico de Oferta de Compra e Venda
de Títulos Públicos Federais
O sistema eletrônico de oferta de compra e venda de títulos públicos federais foi reformulado
de forma a incluir, além do Ofpub, as opções Ofdealers e Lastro no menu de sistemas do sítio
do Selic na RTM.
As opções Ofpub e Ofdealers possuem as mesmas finalidades: acolher propostas e apurar
resultados de compra e venda de títulos, com ou sem acordo de revenda/recompra, e de outras
operações, a exemplo dos swaps cambiais. Ambas possuem dois grupos de submenus: Títulos
e Swap e Moeda, que disponibilizam exatamente as mesmas funcionalidades: Lançamento de
Propostas, Consulta de Propostas e Visualização de Resultados. O submenu Títulos e Swap é
usado para ofertas de compra ou venda definitiva de títulos e para ofertas de swap.
O submenu Moeda é usado para ofertas de compra e venda de títulos com compromisso de
revenda/recompra. Essas ofertas podem ser atualmente de três tipos: Tomador, Doador e
Compromissada 1044/1047.
A diferença entre as opções Ofpub e Ofdealers diz respeito ao acesso dos participantes: Ofpub
disponibiliza ofertas para todo o mercado, enquanto Ofdealers disponibiliza apenas para os
dealers, ou seja, as instituições credenciadas a operar diretamente com o Demab. Além disso,
a opção Ofdealers tem o submenu Segunda Rodada, que é um tipo de oferta exclusivamente
destinada aos dealers, com as funcionalidades Lançamento de Propostas e Consulta
Propostas.
Com a opção Lastro, as instituições financeiras e a mesa de operações do Demab contam com
um instrumento concebido para facilitar a especificação dos títulos – códigos, vencimentos,
preços e quantidades – objeto das operações compromissadas da Autoridade Monetária como
mercado.
Características
São características comuns ao Ofpub, Ofdealers e Lastro :
a-

Tem acesso integrado à página do Selic na RTM;

bUtiliza o Sistema LOGON para controle de acesso e segurança. Todo usuário do
Ofpub está enquadrado em uma das categorias do LOGON;
cApresenta tempo de sessão (“Timeout”) de 15 minutos. Ou seja, esse é o tempo
máximo que o operador pode permanecer “logado” na página do Selic na RTM sem executar
nenhum tipo de ação, como por exemplo, selecionar uma opção do menu ou pressionar algum
botão. Ao término do tempo de sessão é necessário que o usuário efetue seu Login novamente.
A configuração mínima exigida para acessar o Ofpub é a seguinte:
a-

Navegador (Browser): Internet Explorer 6.0 e 7.0 ou Mozilla Firefox 3.0;

b-

Monitor: vídeo VGA com resolução 1024 por 768 pixels ou maior.
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Principais conceitos
É importante que o usuário do sistema eletrônico de oferta de compra e venda de títulos
públicos federais esteja familiarizado com alguns conceitos relacionados ao leilão:
Sistema de Oferta de Compra/Venda Títulos Públicos
Conceito
Descrição
Valor percentual usado em propostas para ofertas de títulos pós-fixados ou
contratos de swap.
O PU da proposta é calculado pela multiplicação do PU de liquidação pela
Cotação
cotação.
Formatação: campo numérico de sete dígitos, no máximo, com quatro casas
decimais.
Exemplo: 98,7200.
Cotação aceita na apuração da oferta.
Formatação: campo numérico de sete dígitos, no máximo, com quatro casas
Cotação Aceita
decimais.
Exemplo: 98,7200.
Cotação proposta para o título ofertado.
Formatação: campo numérico de sete dígitos, no máximo, com quatro casas
Cotação Proposta
decimais.
Exemplo: 98,5100.
Data do edital (Portaria da STN ou Comunicado do Banco Central) que
Data Edital
divulga as condições específicas das ofertas.
Data Lançamento
Data em que o lançamento das propostas é efetuado.
Data em que é efetuada a liquidação financeira das propostas aceitas para a
Data Liquidação
oferta.
Data Vencimento
Data de vencimento do título.
Indica a situação do lançamento de um grupo de propostas (conjunto de
Estado Lançamento propostas lançadas simultaneamente).
Exemplo: Recebido / Acolhido / Fora do horário.
Estado da Proposta.
Exemplo: Confirmada / Não confirmada / Inválida por módulo / Valor
Estado Proposta
inválido / Quantidade inválida / Aceita / Recusada por valor / Excedente /
Excluída ofertante / Excluída descumprimento / Recusada participação
máxima.
Horário em que foi lançado um grupo de propostas, expresso em horas,
minutos, segundos e milissegundos.
Hora Lançamento
Formatação: hh:mm:ss:nnn.
Exemplo: 12:23:38.605.
Horário estabelecido para o lançamento de propostas para a oferta.
Horário
Formatação: hora de início e término (hh:mm).
Exemplo: 12:00 / 13:00.
IDD: Índice de desempenho do dealer.
IDG: Somatório dos IDD dos dealers do respectivo grupo.
IDD/IDG: Quociente que representa o desempenho do dealer em relação a
seu grupo.
IDD/IDG
É utilizado para definir a fração máxima da quantidade ofertada, ou seja, a
Quantidade Limite, que poderá ser adquirida pela instituição em ofertas de
segunda rodada.
Formatação: campo numérico de nove dígitos, no máximo, com oito casas
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Sistema de Oferta de Compra/Venda Títulos Públicos
Conceito
Descrição
decimais.
Exemplo: 0,14285714.
A quantidade informada em cada proposta deve ser múltipla deste número
para ser considerada válida.
Módulo
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 50.
Número do edital (Portaria da STN ou Comunicado do BCB) que divulga as
condições específicas das ofertas.
Número Edital
Formatação: campo numérico de seis dígitos, no máximo.
Exemplo: 144 / 15477.
Número que indica o limite máximo de propostas, por participante, que é
Número Máximo
considerado para a oferta.
de Propostas
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 5.
Número da proposta que será usado na liquidação da oferta..
Número Proposta
Formatação: campo numérico de seis dígitos.
Exemplo: 123456.
Nome do operador, cadastrado no Sistema Logon.
Formatação: campo alfabético de dez dígitos, no máximo, sem uso de
Operador
espaço nem acentuação.
Exemplo: Joao.
Percentual de redução da quantidade que foi aplicado na última proposta
aceita, em função do limite dado pela quantidade vendida ou comprada,
determinada pelo ofertante na apuração do leilão.
Percentual de Corte
Formatação: campo numérico de quatro dígitos, no máximo, com duas casas
decimais.
Exemplo: 86,25.
Percentual de participação do dealer primário na oferta. É definido pelo
quociente entre a quantidade de títulos por ele adquirida e a quantidade total
adquirida pelo grupo de dealers primários.
É utilizado, conjuntamente com o IDD/IDG para definir a fração máxima da
quantidade ofertada, ou seja, a Quantidade Limite, que poderá ser adquirida
% Ofpub
pela instituição em ofertas de segunda rodada.
Para maiores detalhes, consultar o Ato Normativo Conjunto 14 do
BCB/Demab e STN/Codip de 7/8/2007.
Formatação: campo numérico de nove dígitos, no máximo, com oito casas
decimais.
Exemplo: 0,06666666.
Preço unitário proposto para o título ofertado.
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
PU
decimais.
Exemplo: 953,123456.
Preço unitário aceito na apuração da oferta.
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
PU Aceito
decimais.
Exemplo: 839,755782.
Preço unitário máximo aceito na apuração de uma oferta de compra.
PU Máximo
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
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Sistema de Oferta de Compra/Venda Títulos Públicos
Conceito
Descrição
decimais.
Exemplo: 839,755782.
Preço unitário médio apurado na oferta.
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
PU Médio
decimais.
Exemplo: 839,755782.
Preço unitário mínimo aceito na apuração de uma oferta de venda.
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
PU Mínimo
decimais.
Exemplo: 839,755782.
Preço unitário proposto pela instituição.
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
PU Proposto
decimais.
Exemplo: 839,755782.
Quantidade de títulos correspondente à proposta. Deve ser um número
múltiplo do Módulo da oferta.
Quantidade
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 120.000.
Quantidade de títulos da proposta aceita após a apuração da oferta.
Quantidade Aceita Formatação: campo numérico.
Exemplo: 116.000.
Quantidade total de títulos comprados na oferta, a critério do ofertante.
Quantidade
Formatação: campo numérico.
Comprada
Exemplo: 1.500.000.
Quantidade de títulos considerada na apuração da oferta.
Quantidade
Formatação: campo numérico.
Considerada
Exemplo: 120.000.
Quantidade de títulos proposta na oferta de segunda rodada. Deve ser
Quantidade
inferior ou igual à Quantidade Limite.
Exercida
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 120.000.
Quantidade máxima de títulos, que limita a proposta de segunda rodada dos
dealers, de acordo com sua participação no leilão e com seus índices de
Quantidade Limite performance.
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 220.000.
Quantidade de títulos correspondente à proposta da instituição. Deve ser um
Quantidade
número múltiplo do Módulo da oferta.
Proposta
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 120.000.
Quantidade total de títulos da oferta. É a quantidade máxima de títulos que
Quantidade
pode ser vendida (ou comprada) na oferta.
Ofertada
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 1.500.000.
Quantidade total de títulos vendidos na oferta, a critério do ofertante.
Quantidade
Formatação: campo numérico.
Vendida
Exemplo: 1.500.000.
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Sistema de Oferta de Compra/Venda Títulos Públicos
Conceito
Descrição
Taxa máxima aceita na apuração de uma oferta de venda, correspondente ao
PU Mínimo.
Taxa Máxima
Formatação: campo numérico de sete dígitos, no máximo, com quatro casas
decimais.
Exemplo: 13,2588.
Taxa média apurada na oferta.
Formatação: campo numérico de sete dígitos, no máximo, com quatro casas
Taxa Média
decimais.
Exemplo: 13,2575.
Taxa mínima aceita na apuração de uma oferta de compra, correspondente
ao PU Máximo.
Taxa Mínima
Formatação: campo numérico de sete dígitos, no máximo, com quatro casas
decimais.
Exemplo: 13,2588.
Endereço IP da estação que originou o lançamento de um grupo de
propostas.
Terminal
Formatação: campo numérico.
Exemplo: 172.29.26.203.
Dealers são instituições credenciadas a operar diretamente com o
BCB/Demab e com a STN/Codip, nos termos da Decisão Conjunta 14, de
20/3/2003.
Tipo Dealer
Pode ser primário (atuante em ofertas primárias) ou especialista (atuante no
mercado secundário).
Exemplo: Primário / Especialista.
Código de identificação do título ofertado. Pode ser um título público
federal ou um contrato de swap.
Título
Formatação: campo numérico de 6 dígitos.
Exemplo: 210100 (LFT) / 490000 (Swap).
PU proposto ou Cotação proposta para o título ofertado.
Formatação: campo numérico de dez dígitos, no máximo, com seis casas
Valor Proposto
decimais (preço unitário) ou campo numérico de sete dígitos, no máximo,
com quatro casas decimais (cotação).
Exemplo: 953,123456 / 98,7200.
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1.Ofpub e Ofdealers- funcionalidades
As opções Ofpub e o Ofdealers apresentam as mesmas funcionalidades, com a diferença de
que a primeira disponibiliza ofertas para todo o mercado; enquanto a segunda, apenas para os
dealers. Além disso, somente a opção Ofdealers apresenta a funcionalidade “Segunda
Rodada” (oferta exclusiva aos dealers).
A seguir, apresentamos algumas orientações para que o usuário dessas opções utilize, com
facilidade, as suas principais funcionalidades. 1
Edital
Essa opção apresenta os resumos dos resultados de apurações de ofertas públicas. É uma
opção de acesso irrestrito para qualquer usuário do Selic RTM.

Pode-se selecionar o edital desejado pela seta do lado direito para vê-lo na íntegra.

1 - As orientações aqui apresentadas também estão presentes no módulo Ajuda do sistema OFPUB.
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Aviso
Nesta opção é possível ver os avisos de liquidação para ofertas públicas já apuradas. O
relatório mostra a situação das propostas da instituição após a apuração, informando o PU, a
quantidade aceita e outros dados do resultado da oferta pública.

Títulos e Swap
Lançamento de propostas
Permite que o operador visualize todas as ofertas disponíveis para lançamento de propostas
pela instituição.

415

©Banco Central do Brasil, 2010

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49302776.

Manual do Usuário do Selic

X.
OFPUB e
OFDEALERS

As ofertas são exibidas somente durante o seu horário de lançamento.
Selecione a oferta desejada clicando na seta correspondente. A tela seguinte exibe o último
grupo de propostas lançadas:

As seguintes informações da oferta e do último lançamento são mostradas:
Número Edital e Data Edital;
Título e Data Vencimento;
Data Lançamento e Horário;
Quantidade Ofertada;
Data Liquidação;
Número Máximo de Propostas;
Módulo;
Hora Último Lançamento;
Operador;
Terminal;
Estado.
Todas as propostas do último lançamento de ofertas são exibidas.
É possível inserir novas propostas ou alterar as propostas exibidas, informando:
Quantidade;
PU ou Cotação (conforme o leilão).
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Observação: Os valores informados em PU ou cotação devem se situar dentro dos seguintes
limites, conforme o ativo da oferta:
LTN: 50 a 100% do valor de resgate;
NTN-F: 50 a 200% do valor de resgate.
Demais ativos: 50 a 200% do valor de resgate.
Caso essa restrição não se verifique, a proposta ficará com o estado “Valor inválido”.
É necessário confirmar uma proposta (marcando o indicador) para que ela seja considerada na
apuração da oferta. Se desejar retirar uma proposta confirmada anteriormente, basta
desmarcar o indicador de confirmação correspondente.
Deve-se sempre pressionar “Lançar Propostas” para efetivar o lançamento do grupo de
propostas.
A tela seguinte exibe o último lançamento efetuado com sucesso e o estado de cada proposta.

Consulta de Propostas
Nesta consulta é possível ver dados de ofertas disponíveis no dia, mesmo antes do horário de
lançamento, ou de ofertas realizadas em datas passadas. Permite também a consulta de
propostas lançadas pelos usuários de uma instituição para determinada oferta, durante ou após
o horário de lançamento.O operador visualiza todas as propostas lançadas por ele e por
qualquer outro usuário da instituição.
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Inicialmente, a tela apresenta as ofertas com data de lançamento igual à data corrente. É
possível modificar as datas inicial e final para consultar ofertas de um período passado.
Pressione “Consultar” para obter todas as ofertas cuja data de lançamento esteja dentro do
período informado.
Para cada oferta exibida na tela é possível clicar na lupa para visualizar seus dados e os
grupos de propostas lançadas.

As seguintes informações da oferta são mostradas:
Número Edital e Data Edital;
Título e Data Vencimento;
Data Lançamento e Horário;
Quantidade Ofertada;
Data Liquidação;
Número Máximo de Propostas;
Modulo.
Todos os grupos de propostas lançados pela instituição para a oferta são exibidos.
Selecione o grupo de propostas desejado clicando na pasta correspondente. A tela seguinte
exibe todas as propostas daquele grupo.
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Para cada proposta encontrada, a tela exibe:
Quantidade Proposta;
Valor Proposto;
Estado.
Visualização de Resultado
Permite a consulta de resultados de apurações de ofertas.

Inicialmente, a tela apresenta as ofertas com data de lançamento igual à data corrente. É
possível modificar as datas inicial e final para consultar resultados de ofertas de um período
passado.
Pressione “Consultar” para obter todas as ofertas com resultado liberado cuja data de
lançamento esteja dentro do período informado.
Para cada oferta exibida na tela é possível clicar na lupa para visualizar o resultado.
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As seguintes informações são mostradas:
Número Edital e Data Edital;
Título e Data Vencimento;
Data Lançamento;
Data Liquidação;
Taxa Máxima ou Taxa Mínima (conforme leilão);
Taxa Média;
PU Médio;
PU Mínimo ou PU Máximo (conforme leilão);
Quantidade vendida ou Quantidade comprada (conforme leilão);
Percentual de Corte.
O último grupo de propostas lançado pela instituição para a oferta é exibido.
Para cada proposta da instituição são mostrados:
PU Proposto ou Cotação Proposta (conforme leilão);
PU Aceito ou Cotação Aceita (conforme leilão);
Quantidade Proposta;
Quantidade Considerada;
Quantidade Aceita;
Estado;
Número Proposta.
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Segunda Rodada
Essa funcionalidade consta apenas na opção Ofdealers, uma vez que a segunda rodada
destina-se à venda, exclusivamente às instituições credenciadas a operar diretamente com o
Demab e a Codip/STN, de títulos públicos federais pelos preços médios apurados em ofertas
públicas do Tesouro Nacional.
Lançamento de Propostas de Segunda Rodada
Permite que o operador visualize todas as ofertas disponíveis para o lançamento de propostas
de segunda rodada pela instituição.

As ofertas relativas à segunda rodada são exibidas somente durante seu horário de
lançamento.
Selecione a oferta desejada clicando na seta correspondente. A tela seguinte exibe o último
grupo de propostas lançadas:

As seguintes informações da segunda rodada são mostradas:
Número Edital e Data Edital;
Título e Data Vencimento;
Data Lançamento e Horário;
Quantidade Ofertada;
Data Liquidação;
PU Médio.
As seguintes informações das propostas de segunda rodada são exibidas:
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Quantidade Exercida;
Quantidade limite;
IDD/IDG;
% Ofpub;
Tipo Dealer.
É possível inserir propostas ou alterar propostas exibidas, informando a quantidade desejada.
Pressione “Lançar Propostas” para efetivar o lançamento das propostas.
A tela seguinte exibe o último lançamento efetuado com sucesso.

Consulta de Propostas de Segunda Rodada
Permite a consulta de propostas lançadas pelos usuários de uma instituição para determinada
oferta relativa à segunda rodada.
Nesta consulta o operador visualiza as propostas da segunda rodada lançadas pela instituição.

Inicialmente, a tela apresenta as ofertas relativas à segunda rodada com data de lançamento
igual à data corrente.
É possível modificar as datas inicial e final para consultar ofertas de um período passado.
Pressione “Consultar” para obter todas as ofertas relativas à segunda rodada cuja data de
lançamento esteja compreendida no período informado.
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Para cada oferta relativa à segunda rodada exibida na tela, é possível clicar na lupa para
visualizar os seus dados e as propostas lançadas.

As seguintes informações da segunda rodada são mostradas:
Número Edital e Data Edital;
Título e Data Vencimento;
Data Lançamento e Horário;
Quantidade Ofertada;
Data Liquidação;
PU Médio.
As seguintes informações das propostas de segunda rodada da instituição são exibidas:
Quantidade Exercida;
Quantidade Limite;
IDD/IDG;
% Ofpub;
Tipo Dealer.
Leilões de Moeda
Lançamento de Propostas de Leilões de Moeda
Permite o lançamento de propostas para as ofertas disponíveis. As ofertas ficam disponíveis
durante seu horário de lançamento. Se houver mais de uma oferta, o sistema apresenta a lista
de ofertas para que uma delas seja selecionada.
Para selecionar uma oferta, clique na lupa correspondente.
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Se houver apenas uma oferta, ou após a seleção de uma oferta, o sistema apresentará a tela de
lançamento de propostas. Essa tela exibe os dados da oferta e do último lançamento efetuado
e permitirá o lançamento de propostas.
O lançamento de propostas depende do tipo da oferta. Nas ofertas do tipo "Tomador" e
"Doador", a seguinte tela é apresentada:

Para lançar uma proposta, deve-se digitar o valor da taxa e do volume financeiro (em mil R$)
nos respectivos campos editáveis, sob o cabeçalho onde se lê "Lançamento de Propostas". Em
seguida, deve-se pressionar o botão "Lançar". O sistema processa o lançamento e retorna a
tela seguinte:

Sob o cabeçalho "Propostas Consideradas" é mostrada a proposta do participante, após o
último lançamento.
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O lançamento de propostas das ofertas do tipo "Tomador e "Doador" tem as seguintes
características:
- Uma vez lançada uma proposta, não é possível anulá-la;
- O volume financeiro deve ser superior ao lote mínimo. Se for feito um lançamento que
resulte num financeiro inferior ao lote mínimo, o sistema assumirá automaticamente o
lote mínimo;
- O valor financeiro lançado é incremental, ou seja, ele é somado ao volume financeiro
da última proposta considerada. Assim, para diminuir o financeiro considerado, deve-se
lançar um valor negativo, e para aumentar, positivo.
Nas ofertas do tipo "Compromissada 1044/1047", a seguinte tela é apresentada:

Para lançar uma proposta, deve-se digitar o valor da taxa e do volume financeiro (em mil R$)
nos respectivos campos editáveis, sob o cabeçalho onde se lê "Lançamento de Propostas". Em
seguida, deve-se pressionar o botão "Lançar". O sistema processa o lançamento e retorna a
tela seguinte:
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Sob o cabeçalho "Propostas Consideradas" são mostradas as propostas do participante, após o
último lançamento.
O lançamento de propostas das ofertas do tipo "Compromissada 1044/1047" tem as seguintes
características:
- Para cancelar uma proposta deve-se digitar 0 (zero) no campo "Taxa" ou no campo
"Financeiro (mil R$)" correspondente à proposta;
- O volume financeiro lançado será o considerado pelo sistema para a proposta; não é
incremental como nas ofertas do tipo "Tomador" e "Doador".
Consulta de Propostas de Leilões de Moeda
Permite a consulta de propostas lançadas pelos usuários de uma instituição para determinada
oferta.
O sistema lista as ofertas com data de lançamento igual à data corrente para seleção.
É possível modificar as datas inicial e final para consultar ofertas de um período passado.
Pressione "Consultar" para obter todas as ofertas cuja data de lançamento esteja dentro do
período informado:
Para selecionar a oferta que se deseja consultar, clique na lupa.

O sistema apresenta os dados da oferta e as propostas lançadas. Todos os lançamentos de
propostas pela instituição para a oferta são exibidos. Cada lançamento corresponde ao
conjunto de propostas enviadas simultaneamente ao sistema quando se clica no botão
"Lançar". Todo lançamento substitui o anterior. O sistema considera apenas o último na
apuração da oferta. Os demais lançamentos ficam armazenados apenas como histórico e
podem ser consultados nesta opção de menu.
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Visualização de Propostas de Leilões de Moeda
Permite consultar os resultados da apuração de uma oferta.
O sistema lista as ofertas com data de lançamento igual à data corrente para seleção.
É possível modificar as datas inicial e final para consultar ofertas de um período passado.
Pressione "Consultar" para obter todas as ofertas cuja data de lançamento esteja dentro do
período informado. Para selecionar uma oferta, clique na lupa.
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2. Lastro - funcionalidades
A opção Lastro tem como finalidade facilitar a especificação dos títulos – códigos,
vencimentos, preços e quantidades – objeto das operações compromissadas da Autoridade
Monetária como mercado. As suas funcionalidades são as seguintes:
Especificação de Lastro para o Bacen
Esta funcionalidade é usada para informar ao Bacen as operações de lastro decorrentes de
ofertas do tipo Doador.
O participante com proposta aceita deve informar um ou mais títulos que serão usados nessas
operações. Também é possível repassar parte do resultado obtido na oferta para uma outra
instituição. A soma dos financeiros das operações de lastro com os repasses para terceiros
deve ser igual ao volume financeiro do resultado.
Para informar operações de lastro, os seguintes dados devem ser digitados:
Numero Operação: número da operação no Selic
Titulo: código do título
Vencimento: data de vencimento do título
Financeiro: valor financeiro que se deseja lastrear com o título informado
Após digitar os dados nos respectivos campos de entrada de dados, deve-se pressionar o botão
.

Seleção de Lastro para o Bacen
Nas ofertas do tipo Compromissada 1044/1047, o participante com propostas aceitas deve
informar ao Bacen os títulos que deseja receber. Isto é, os títulos que serão objeto das
operações compromissadas com livre movimentação decorrentes desse tipo de oferta. Isso é
feito nessa opção do menu.
O sistema exibe a lista de títulos que podem ser selecionados. Para selecionar um título, a
instituição deve informar o valor financeiro correspondente. Esse processo deve ser feito até
completar o lastro, ou seja, até que a soma dos valores financeiros seja igual ao volume
financeiro do resultado.
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Consulta Lastro
Esta consulta exibe as operações de lastro do participante para as ofertas em que teve
propostas aceitas. Inicialmente o sistema apresenta a relação de ofertas com data de
lançamento igual à data corrente. É possível consultar operações de ofertas de outras datas.
Para isso, digite novos valores de "data inicial" e "data final" e pressione o botão consultar.

Para selecionar a oferta a ser consultada, pressione na lupa.
O sistema exibirá as operações relativas à oferta selecionada:
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Anexo – Fluxogramas da 1043/SEL1023 tipo 3
1 - Fluxo I - Compra em Oferta Pública associada à Venda em Câmara de Ativos
Nº Operação

1

2

3

4

5

6

T Banco Garantidor
da Câmara

T

$

$ Liq. Financeira
Bacen

Contas de titularidade da Câmara de Ativos
Selic

Códigos contas
BMF Ativos
Contas de
Títulos

STR

Contas em
Reais

AAAA.82.90
Deban
Redesconto
Intradia

T Inst. Liquidante T
A

Liq. Financeira $
Bacen

Res. Bancária
A

$

Depósito
"A"

T

Liq. Fin.
Câmara

$

9200.92.90

9200.00.90

Liquidação T
Títulos

Patrimônio

Liq. Fin.
Câmara

$

Liq. Fin.
Câmara

Res. Bancária
Banco Garantidor

Deban
Redesconto
Intradia

2 - Fluxo II - Pagamento de Redesconto associado à Venda em Câmara de Ativos
II - PAGAMENTO DE REDESCONTO ASSOCIADO A VENDA EM CÂMARA DE ATIVOS

LIQUIDAÇÃO NORMAL

Nº Operação

1

2

FALHA NA LIQUIDAÇÃO (ENTREGA DOS REAIS)

3

4

5

6

T Banco Garantidor
da Câmara

T

$

$ Liq. Financeira
Bacen

Contas de titularidade da Câmara de Ativos
Selic

STR

Códigos contas
BMF Ativos

AAAA.82.90

Contas de
Títulos

Deban
Redesconto
Intradia

Contas em
Reais

Liq. Financeira
Bacen
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T Inst. Liquidante T
A

$

Res. Bancária
A

$

9200.92.90

9200.00.90

Depósito
"A"

T

Liquidação
Títulos

T

Patrimônio

Liq. Fin.
Câmara

$

Liq. Fin.
Câmara

$

Liq. Fin.
Câmara

Res. Bancária
Banco Garantidor

Deban
Redesconto
Intradia
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3 - Fluxo III - Compra em Câmara de Ativos Associada à Contratação de Redesconto
Intradia

III - COMPRA EM CÂMARA DE ATIVOS ASSOCIADA A CONTRATAÇÃO DE REDESCONTO INTRADIA

LIQUIDAÇÃO NORMAL

Nº Operação

1

2

FALHA NA LIQUIDAÇÃO (ENTREGA DOS TÍTULOS)

3

4

5

6

T Banco Garantidor
da Câmara

T

$

$ Liq. Financeira
Bacen

Contas de titularidade da Câmara de Ativos
Selic

Códigos contas
BMF Ativos
Contas de
Títulos

STR

Contas em
Reais
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AAAA.82.90
Deban
Redesconto
Intradia

T Inst. Liquidante T
A

Liq. Financeira $
Bacen

Res. Bancária
A

$

9200.92.90

9200.00.90

Depósito
"A"

T

Liquidação
Títulos

T

Patrimônio

Liq. Fin.
Câmara

$

Liq. Fin.
Câmara

$

Liq. Fin.
Câmara

Res. Bancária
Banco Garantidor

Deban
Redesconto
Intradia
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Glossário
A
Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais .
ANS - Associação Nacional de Saúde Suplementar.
B
Bacen - Banco Central do Brasil.
Broker - O mesmo que intermediador.
Browser - Navegador utilizado para acessar páginas Web.
C
Cadoc - Catálogo de Documentos do Banco Central.
CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
Carteira Própria = Posição dormida + vendas com recompras - compras com revendas
(sendo Posição Dormida = Recursos Próprios)
Carteira de Terceiros = Compras com revendas - vendas com recompras
D
Deban - Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos.
Demab - Departamento de Operações do Mercado Aberto.
Deorf - Departamento de Organização do Sistema Financeiro.
Dicel - Divisão de Administração do Selic.
DPMFI - Dívida Pública Mobiliária Federal Interna.
I
IOS - Interface Operacional do Selic.
ISPB - Identificador de um participante para a Mensageria do SPB, normalmente guarda
semelhança com os oito primeiros algarismos do CGC do participante.
L
LBTR - Liquidação Bruta em Tempo Real.
LDL - Liquidação Diferida pelo Líquido.
Limite Operacional - Também conhecido como limite financeiro, é um valor informado ao
Selic por um participante liquidante em favor de um não liquidante.
LOGON - Sistema de controle de acesso ao Selic e seus módulos complementares via outras
redes que não a RSFN.
M
MNI - Manual de Normas e Instruções do Banco Central.
MPS - Ministério da Previdência Social.
MUS - Manual do Usuário do Selic.
MQSeries - Software que permite a comunicação por mensageria.
O
Ofpub - Sistema de Oferta Pública - (Leilão), módulo complementar do Selic.
Operação compromissada - É a operação de compra/venda de títulos com compromisso de
revenda/recompra.
Operação compromissada de Ida - O mesmo que operação compromissada.
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Operação de retorno - É a operação de revenda/recompra.
Operação com PU de retorno em aberto - É a operação de compra/venda com compromisso de
revenda/recompra sem preço certo de liquidação futura.
P
PU - Preço unitário - É o preço de uma unidade do título que está sendo negociado.
PU de lastro - PU aceito nas operações compromissadas do Bacen com o mercado.
PU da 550 - O mesmo que PU de lastro.
PU de redesconto - O mesmo que PU de lastro.
R
Retorno - Aquilo que se refere ao compromisso de recompra/revenda.
RDC - Sigla que representa o sistema de Redesconto do Bacen.
RSFN - Rede do Sistema Financeiro Nacional.
RTM - Rede de Telecomunicações do Mercado.
S
SALOP - Sala de Operações do Demab.
Selic - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
SIG - Sistema de Informações Gerenciais, privativo do Bacen.
Sisbacen - Sistema de Informações do Bacen.
SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro.
STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
STR - Sistema de Transferência de Reservas.
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
T
Tag - Usado na mensageria para definir um campo.
TCP/IP - Protocolo de comunicação comumente utilizado.
U
UNICAD - Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Bacen.

W
Web - Interface gráfica acessada via browser.
X
XML - Extensible Markup Language - Essa Linguagem de marcação extensível é uma forma
simples e altamente flexível de criar formatos de informação e compartilhar tanto o formato
quanto os dados.
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Contato

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Subdivisão de Relacionamento com o Mercado
(Surem), do Bacen, no telefone (21) 2189-5570, ou por meio do e-mail
informe.selic@bcb.gov.br.
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O Tesouro Nacional tem recebido freqüentes consultas a respeito da possibilidade de resgate, troca,
conversão (em NTN-A ou outros títulos), pagamento de dívidas tributárias ou operações diversas
envolvendo Letras Tesouro Nacional – LTN, supostamente emitidas nos anos 70 e sob a forma impressa
(cartular).
É oferecida a possibilidade de realização dessas operações, apresentando-se inclusive laudos periciais,
com cálculos que atribuem aos títulos valores elevados. Freqüentemente essas LTN estão acompanhadas
de documentos falsos denominados - “TRR” e tela “RAM”, documentos estes que NUNCA foram
emitidos pelo Tesouro Nacional. A inclusão de supostos códigos CODIV/SELIC ou CODIV/CETIP, nº de
Processos 00000000.000000/20XX.000.000, ou ainda código ISIN, são algumas das tentativas de
“esquentar” o suposto título.

Leilões
Características
dos Títulos Públicos
Assunção e Reestruturação de
Passivos
Operações de Crédito: Fianças
e
Contratação Direta

NUNCA existiram LTN “roxas”, “verdes” “azuis”, “diamante” ou com qualquer outro atributo de cor e os
mencionados títulos nunca foram repactuados, reestruturados, revalidados, CETIPADOS ou SELICADOS.
TODAS as LTN em papel, com as características acima SÃO FALSAS, mesmo quando acompanhadas de
correspondências supostamente assinadas por servidores da Secretaria do Tesouro Nacional.
veja alguns exemplos dos documentos falsos usados mais frequentemente.
CLIQUE
AQUI

PAF
Plano Anual de
Financiamento da
Dívida Pública
» Leia mais
FPM / FPE
Transferências aos
Estados e Municípios
» Leia mais
Relatório Mensal da
Dívida Pública
Federal
Eventos relevantes
ocorridos no mês e
principais indicadores
da Dívida Pública
» Leia mais

Relacionamento Institucional

Programação Financeira
Tesouro no SPB
Contabilidade Governamental

Reiteramos que NÃO existe a possibilidade de escrituração, listagem, troca, resgate, custódia,
pagamento de tributos ou qualquer outro tipo de operação junto ao setor público envolvendo tais títulos.
O Tesouro Nacional não se responsabiliza por qualquer transação que envolva as LTN em questão,
recomendando às pessoas que se sentirem lesadas procurar as autoridades policiais para providências
cabíveis.

Resultado de Leilões
Informações sobre
últimos leilões do
Tesouro Nacional.
» Leia mais

Sistema de Informação de
Custos do Governo Federal
Estados e Municípios
SIAFI - Sistema de
Administração Financeira
Projetos de Investimento
Público
Fundo Soberano do Brasil
Estatística
Legislação
Cadin
Textos para Discussão

Esplanada dos Ministérios, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, Bloco P - CEP 70.048-900 Brasília-DF
Mapa do Site • Glossário • Fale Conosco • Perguntas Freqüentes
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A seguir, apresentamos as razões que explicam a invalidade das apólices em questão.
Apólices da Dívida Interna
Até a segunda metade do século XX, o governo brasileiro em diversas ocasiões emitiu títulos com a
finalidade de captar recursos para financiamento das ações necessárias ao desenvolvimento do país,
como a execução de programas de reaparelhamento dos portos e ferrovias, aumento da capacidade de
armazenamento, construção de frigoríficos e matadouros, elevação do potencial de energia elétrica e
desenvolvimento de indústrias básicas e da agricultura.
Em 1957, o Governo, no interesse de padronizar a sua dívida e melhorar seu controle, promoveu a troca
de todos os títulos emitidos entre 1902 e 1955 por novos títulos. Assim, a partir de 1957, aquelas
apólices tornaram-se exigíveis, tendo como conseqüência o início da contagem do prazo prescricional
(cinco anos). Portanto, em 1962 as apólices emitidas até 1955 e não trocadas pelos novos títulos,
deixaram de ter valor.
O Governo Federal realizou outra consolidação da dívida pública em 1967, quando publicou os DecretosLei nº 263, de 28/02/1967, e nº 396 de 30/12/1968, tornando pública a antecipação do vencimento de
todas as apólices da dívida pública federal interna emitidas antes daquele ano, e autorizando a realização
de permuta por novos títulos até setembro de 1969. Após essa data, correu o prazo de prescrição de
cinco anos (determinado pelo § 10º, inciso VI, do art. 178 da Lei nº 3.071, de 01/01/1916), que se
encerrou em 1974.

Programação Financeira
Tesouro no SPB
Contabilidade Governamental
Sistema de Informação de
Custos do Governo Federal
Estados e Municípios
SIAFI - Sistema de
Administração Financeira
Projetos de Investimento
Público
Fundo Soberano do Brasil
Estatística
Legislação
Cadin

Em resumo:
• os títulos emitidos entre 1902 e 1955 não valem desde 1962
• todos os demais não valem desde 1969 e prescreveram definitivamente em 1974

PAF
Plano Anual de
Financiamento da
Dívida Pública
» Leia mais
FPM / FPE
Transferências aos
Estados e Municípios
» Leia mais
Relatório Mensal da
Dívida Pública
Federal
Eventos relevantes
ocorridos no mês e
principais indicadores
da Dívida Pública
» Leia mais

Resultado de Leilões
Informações sobre
últimos leilões do
Tesouro Nacional.
» Leia mais

Apólices Emitidas em Francos Franceses - Acordo Brasil-França
Nas décadas de 1940 e 1950, foram firmados Acordos entre os Governos do Brasil e da França e a
Associação Nacional dos Portadores de Valores Mobiliários da França, sobre os títulos brasileiros emitidos
naquele país.
Na ocasião, o Governo brasileiro destinou o montante de US$ 19.320.000 para formar o Fundo de
Liquidação da dívida. Por sua vez, o Governo francês se responsabilizou pela administração do fundo,
inclusive pela distribuição do valor devido entre os beneficiários.
Embora tivesse sido instituído o prazo de dois anos, a contar de 1946, para a realização dos referidos
resgates, o prazo foi prorrogado até 1951, quando foi firmado outro Acordo binacional, em que o
Governo Francês entregou ao Governo brasileiro o saldo do Fundo de Liquidação. Durante todo esse
período, os portadores desses títulos foram convocados por meio de editais e avisos a comparecerem
aos bancos para resgatarem seus títulos. Os títulos não apresentados para resgate perderam seu valor.
Uma discussão dos aspectos jurídicos envolvidos encontra-se na página da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.

Textos para Discussão
PRESCRIÇÃO DE APÓLICES E TÍTULOS PÚBLICOS (*)
1. O Tesouro Nacional alerta que não existem no mercado doméstico apólices ou títulos de emissão do
Tesouro Nacional sob a forma de cártulas, ou seja, em forma de papel, válidos, vencidos ou repactuados.
Títulos e Apólices nessa forma têm sido usados por pessoas inescrupulosas para lesar terceiros de boa
fé.
2. As apólices e títulos emitidos pelo Tesouro Nacional a partir dos anos 80, cujas características estão
definidas pela Lei nº 10.179, de 6.2.01 e pelo Decreto nº 3.859, de 4.7.01, são todos na forma
escritural, mediante registro em centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN,
quais sejam: SELIC/BACEN – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, CETIP – Câmara de Custódia
e Liquidação e CBLC/BOVESPA – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.
3. As apólices e títulos cartulares da dívida pública federal interna, ou seja, emitidos em papel, não
possuem valor, pois se encontram prescritos. Dentre esses, enquadram-se os títulos e apólices emitidas
desde o século XIX até meados do século XX. O Decreto-Lei nº 263, de 28.2.67, e o Decreto-Lei nº 396,
de 30.12.68, estabeleceram datas-limite para apresentação desses papéis para resgate e anteciparam
seus vencimentos para as datas ali determinadas. A partir daquelas datas, iniciou-se a contagem do
prazo da prescrição qüinqüenal (Decreto nº 20.910, de 6.1.32, e a Lei nº 4.069, de 11.6.62).
4. Nessa mesma condição de prescritos encontram-se os títulos públicos cartulares emitidos de 1968 até
início da década de 80: as Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, Letras do Tesouro Nacional
(cartulares, emitidas na década de 70) – LTN e as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN,
dentre outros. Esses títulos, em geral, possuíam prazo de vencimento de até um ano desde a emissão.
Cinco anos após o vencimento, os títulos prescreveram (Decreto nº 20.910, de 6.1.32, e Lei nº 4.069,
de 11.6.62).
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5. O Tesouro Nacional enfatiza que não houve emissão de LTN cartulares no início dos anos 70
caracterizadas como verdes, roxas, diamante, etc., oferecidas atualmente no mercado como
supostamente repactuadas, revalidadas e escrituráveis.
6. Quanto aos títulos externos emitidos pelo governo federal e estados ao longo do século XX na França,
estão todos prescritos por força de acordos firmados nas décadas de 40 e 50, entre os Governos do
Brasil e da França e a Associação Nacional dos Portadores de Valores Mobiliários da França.
7. O Tesouro Nacional alerta ainda que não há possibilidade legal de conversão ou escrituração de
apólices ou títulos cartulares, exceto os Títulos da Dívida Agrária – TDA que foram emitidos pelo INCRA,
únicos em forma cartular ainda válidos.
8. Outras informações sobre o assunto podem ser encontradas em “Perguntas Freqüentes”,
selecionando-se o assunto “Apólices e Títulos Antigos”.
(*)Baseado em notícia divulgada em 1.6.07 na página inicial da STN.
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GRUPO II – CLASSE V– Plenário
TC 003.076/2009-6
Natureza(s): Monitoramento
Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas.
Interessados: Construtora Queiroz Galvão S/a (33.412.792/000160); Secretaria de Controle Externo - Alagoas (00.414.607/000207); Secretaria de Infra Estrutura do Estado de Alagoas
(02.210.303/0001-64)
Advogado(s): Marcus Heronydes Batista Mello OAB/PE 14.647,
Alex Machado Campos OAB/PE 18.270, Urbano Vitalino de Melo
Neto OAB/PE 17.700, Roberto Pimentel Teixeira OAB/PE 16.910,
Leonardo Ramalho Luz OAB/PE 19.251, Luciana Pastick Fujino
OAB/PE 22.830.
SUMÁRIO: MONITORAMENTO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO
DO CANAL DO SERTÃO ALAGOANO. INDÍCIOS DE
SOBREPREÇO. OFERECIMENTO DE GARANTIA PELA
CONTRATADA. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de monitoramento do cumprimento de decisão deste Tribunal contida no subitem
9.1 do Acórdão 2860/2008–TCU-Plenário, adotado no TC 028.502/2006-5, que cuida de representação
formulada por equipe de auditoria do TCU em face dos indícios de graves irregularidades nas obras de
construção do Canal do Sertão Alagoano, custeadas parcialmente com recursos federais.
2.

Ao apreciar aqueles autos, em sessão plenária de 3/12/2008, este Tribunal decidiu:
“9.1. Informar à SEINFRA/AL que, caso seja do interesse da empresa Contratada, que
podem ser aceitas, em substituição às retenções cautelares dos valores apurados como sobrepreço,
as garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/1993, no valor de R$ 66.109.998,86
revestidas de abrangência suficiente para assegurar o resultado da apuração em curso no Tribunal
de Contas da União acerca de eventual dano ao Erário, decorrente dos Contratos 01/1993-CPL/A
e 10/2007-CPL/AL, especialmente contendo cláusulas que estabeleçam:
9.1.1. prazo de validade vinculado à decisão definitiva do TCU da qual não caiba mais
recurso com efeito suspensivo;
9.1.2. reajuste mensal; e
9.1.3. no caso de fiança bancária, obrigação de o Banco Fiador depositar a garantia nos
cofres da União, em até 30 dias após o trânsito em julgado de eventual Acórdão deste Tribunal que
condene a empresa a restituir valores;
9.2. determinar à SECEX/AL, com o auxílio da SECOB, que:
9.2.1.monitore o cumprimento dos itens precedentes pelo Governo do Estado de Alagoas;
9.2.2. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 e no art. 37 da Resolução-TCU- nº 191/2006,
constitua Processo apartado de Tomada de Contas Especial, com vistas a apurar o
superfaturamento nos serviços já executados do contrato 01/1993-CPL/AL.
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9.2.3. atualize o valor do superfaturamento apontado no contrato 01/1993-CPL/AL, com base
nas últimas medições efetuadas e nos preços unitários propostos no Anexo I às fls. 408/412,
promovendo-se a citação dos Responsáveis indicados às fls. 292/294 pelos débitos apurados;
9.2.4. promova diligência ou inspeção junto à SEINFRA/AL, com vistas à identificar outros
Responsáveis pelas irregularidades constatadas no contrato 10/2007-CPL/AL, além daquelas
indicadas no item 9 do despacho às fls. 418/420, Vol. 2, destes autos, bem como para obter
documentação complementar sobre o contrato 10/2007 ¿ CPL/AL, em especial cópia do contrato
10/2007-CPL/AL, da planilha contratual dos serviços, das propostas apresentadas no certame
licitatório, do projeto básico completo da referida obra e de eventuais aditivos firmados.
9.2.5. apure o sobrepreço e o montante atualizado de superfaturamento do contrato 10/2007CPL/AL, com base nos preços unitários constantes da tabela às fls. 413/417, Vol. 2;
9.2.6. efetue levantamento do montante atualizado de recursos federais e estaduais gastos no
empreendimento em questão, individualizados por contrato;
9.2.7. com fulcro no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, realize a audiência dos
Responsáveis identificados, tendo em vista o sobrepreço no contrato 10/2007-CPL/AL.
9.2.8. encaminhe ofício à Construtora Queiroz Galvão, CNPJ nº 33.412.792/0001-60,
informando-a deste Acórdão, para que apresente razões de fato e de direito, se assim o desejar, no
prazo de 15 dias a contar do recebimento da notificação;
9.2.9. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional que, com relação aos indícios de irregularidade encontrados no
empreendimento de implantação do Canal do Sertão Alagoano, as medidas adotadas neste
Acórdão, relativamente aos Contratos 01/1993-CPL/AL e 10/2007-CPL/AL, resguardam o Erário
quanto a possíveis danos, não sendo recomendável a suspensão de sua execução física,
orçamentária e financeira.”
3.
Em correspondência datada de 04/02/2009 (fls. 20/23), o Secretário de Estado da
Infraestrutura do Estado de Alagoas encaminha a este Tribunal cópia da Apólice de Seguro Garantia n°
069982008000207450016088 – Endosso 00000, no valor de R$ 66.109.998,86 9 (fls. 28/33),
contratada pela Construtora Queiroz Galvão S.A com objetivo de substituir as retenções cautelares
mencionadas no subitem 9.1 do Acórdão 2860/2008-TCU-Plenário.
4.
No entanto, considerando a existência de parecer da Assessora Especial da SEINFRA (fls.
36/37) no sentido de que a apólice apresentada não atende às exigências do TCU, especificamente no
que tange à desvinculação do prazo de validade à decisão definitiva do TCU e à falta de reajuste
mensal, e em razão do posicionamento das Controladoria-Geral e Procuradoria-Geral do Estado
(fls.40/41), indaga previamente o Secretário de Estado da Infraestrutura, com o propósito de evitar
riscos de futura responsabilização por eventual descumprimento de determinação desta Corte, “se a
APÓLICE DE SEGURO GARANTIA apresentada pela Construtora Queiroz Galvão S.A. pode ser
aceita em substituição à retenção cautelar que vem sendo levada a termo pela SEINFRA, considerando
as normas da SUSEP”.
5.
A Secex/AL, em instrução de fls. 63/68, sugere alterações na mencionada apólice para
fazer constar, como segurado, a União, representada pelo Ministério da Integração Nacional, e não
pela SEINFRA; modificar as referências ao TC 028.502/2006-5, a fim de indicar, em seu lugar, o TC
003.075/2009-0 (TCE decorrente do subitem 9.2.2 do acórdão mencionado), ao qual entende que
deveria ser apensado o primeiro conforme art. 43, da Resolução TCU 191/2006; fixar o prazo mínimo
de dois anos de validade da cobertura de seguro e resseguro ou alterar a subcláusula de vigência para
2
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estabelecer sua renovação automática por períodos sucessivos de um ano até deliberação final pelo
TCU.
6.
Propõe, também, que seja dispensado o reajuste mensal exigido pelo subitem 9.1.2 do
Acórdão, considerando que a quantia a ser retida se refere ao sobrepreço total do contrato.
7.
Manifestando-se nos autos em atendimento à solicitação deste Relator, conforme despacho
de fl. 73, o MP/TCU ressalta, inicialmente, dois aspectos com relação à abrangência do item 9.1 do
Acórdão 2860/2008-Plenário: o primeiro, que o valor de R$ 66.109.998,86 decorre dos indícios de
sobrepreço identificados no Contrato 01/93. “As irregularidades concernentes ao Contrato 10/2007,
pelo que se observa do relatório de fls. 02/09, não estão cobertas pela garantia oferecida e, por se
relacionarem a sobrepreço ainda não quantificado, deram ensejo às medidas preliminares
determinadas nos subitens 9.2.4 a 9.2.6.”
8.
O segundo ponto que ressalta o ilustre representante do Ministério Público é relativo ao
apartado de tomada de contas especial, constituído nos termos do subitem 9.2.2 do Acórdão
2860/2008-Plenário (TC 003.075/2009-9). Conforme relembra, o Acórdão deste Tribunal determinou a
constituição do aludido apartado com vistas a apurar o superfaturamento nos serviços já executados do
contrato 01/1993-CPL/AL (grifei).
9.
Salienta, ainda, que, além do sobrepreço identificado no 3º termo aditivo do aludido
contrato, há notícias de irregularidades referentes a aditamentos anteriores, conforme se observa da
leitura do inteiro teor do Acórdão 2055/2008 proferido pelo Plenário ao apreciar as referidas obras no
TC 013.514/2008-6, o qual foi apensado ao TC 028.502/2006-5, por referir-se às mesmas obras e
mesmas irregularidades, quais sejam: conversão dos preços dos serviços em desacordo com o art. 20
da Lei 9.069/1995, a contratação de serviços com preços unitários acima dos de mercado e a
inadequação do percentual de BDI.
10.
Assim, registra que “à vista das informações presentes neste processo de monitoramento,
não nos parece que as medidas cautelares tratadas no subitem 9.1, embora relacionadas ao mesmo
contrato, estejam vinculadas à tomada de contas especial decorrente do subitem 9.2.2 do aresto”.
10.
Quanto às medidas consignadas nos subitens 9.1, 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão
2860/2008-Plenário, apresenta o douto Parquet, em síntese (fls. 74/77), a seguinte manifestação:
11.
Primeiramente, indaga se a modalidade de garantia mais adequada ao caso em apreciação,
fazendo-se uma aplicação analógica do art. 656, § 2º, do CPC (Súmula/ TCU 103) não seria a de
seguro-garantia judicial, cuja cobertura, conforme estabelecido no item VI do Anexo III da Circular nº
232, de 03/06/2003, editada pela SUSEP, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão
ou acordo judicial favorável ao segurado, quando o valor da condenação ou da quantia acordada não
haja sido paga pelo tomador.
12.
Observa, contudo, que segundo informado pelo Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, o
critério adotado no caso de coberturas de processos administrativos e judiciais é o de fixar prazo de
validade com previsão de renovação condicionada à solicitação da seguradora e à concordância formal
do Instituto (fl. 60).
13.
Registra que a apólice em questão foi emitida com base no mencionado critério. Porém,
observa que a previsão de renovação não se mostra suficiente para afastar riscos inerentes à liberação
da parcela de recursos cuja regularidade se encontra em discussão, seja porque não há obrigação da
seguradora renovar a apólice, seja porque não é possível assegurar que a empresa contratada poderá
prestar outra garantia no futuro.
14.
Quanto ao reajuste mensal (subitem 9.1.2), considera que os questionamentos formulados
pelo Tribunal são feitos considerando planilhas orçamentárias elaboradas a preços vigentes à época da
3
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licitação ou de aditamentos contratuais e que, no caso concreto, não há dados que possibilitem
averiguar se e em que medida a garantia estaria superdimensionada, assim, considera pertinente a
previsão de reajustamento.
15.
Por fim, no tocante ao subitem 9.1.3. do Acórdão 2860/2008 – Plenário, considera que a
apresentação das garantias previstas pelo art. 56, § 1º, da Lei 8.666/1993, em qualquer modalidade, há
que ser feita em favor do órgão contratante. Isso porque os procedimentos que vêm sendo adotados
pelo TCU no sentido de buscar o saneamento das irregularidades sem ensejar a paralisação das obras,
envolvem ações diretamente relacionadas aos contratos objeto dos questionamentos. Assim, caso a
execução de garantias aceitas em substituição às retenções cautelares venha a se tornar necessária, é de
se esperar que o órgão contratante, em se tratando de convênio, promova a devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional ou aos cofres da entidade repassadora, na proporção dos
recursos federais recebidos, atualizados monetariamente, sob pena de ser o agente responsável instado
a fazê-lo por meio de tomada de contas especial instaurada em decorrência do descumprimento das
obrigações conveniadas.
16.
Considera, ainda, recomendável, dada a relevância da matéria e o poder regulamentar
legalmente atribuído ao TCU, a realização de estudos com vistas à edição de norma que defina as
condições de aceitabilidade de garantias em substituição às retenções cautelares determinadas pelo
Tribunal no exercício do controle.
17.
Quanto à garantia apresentada pela Construtora Queiroz Galvão, considera que a oferta não
pode ser aceita, visto que não preenche as condições fixadas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão
2860/2008-Plenário, cabendo ao Tribunal avaliar, caso sejam propostas outras alternativas pela
empresa, se as mesmas se mostram suficientes para afastar os riscos decorrentes da substituição das
retenções cautelares de parcelas relativas ao Contrato 01/2003 e para evitar os danos financeiros e
sociais que possam advir da paralisação das obras do Canal do Sertão Alagoano.
18.
Em conclusão, ante a relevância e complexidade da matéria e tendo em conta o poder
regulamentar atribuído à Corte de Contas pelo art. 3º da Lei 8.443/92, considera o representante do
Ministério Público recomendável que o Tribunal determine a realização de estudos com vistas à edição
de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em substituição às
retenções cautelares determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RI/TCU.
19.
Em atenção ao princípio do contraditório, determinei, conforme despacho de fl. 79, a
abertura de prazo à Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado de Alagoas – Seinfra/AL e à
Construtora Queiroz Galvão S/A para, querendo, manifestarem-se nos autos.
20.
Após as manifestações, às fls. 83/89, da Seinfra/AL e, às fls. 90/104, da aludida
Construtora, a Secex/AL apresenta nova instrução a qual transcrevo, em parte, a seguir (fls. 110/115):
“ (...)
3.
O Secretário de Estado de Infraestrutura, Sr. Marco Antônio de Araújo Fireman, em
síntese, ressaltou a importância socioeconômica e a imprescindibilidade do Canal do Sertão para o
Estado de Alagoas, bem como manifestou o entendimento de que a paralisação das obras no
estágio em que se encontram, além da possível exclusão do PAC, acarretaria maiores prejuízos ao
Erário, fato que, no seu entendimento, teria levado esta Corte de Contas a aceitar as garantias
alternativas previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 8.666/1993, em substituição às retenções cautelares,
nos termos do Acórdão n° 2.860/2008-TCU-Plenário, possibilitando a liberação dos valores
retidos e, conseqüentemente, a continuidade das obras.
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4.
Considerou também necessário assentir com a ausência de reajuste mensal a vista da
impossibilidade da sua contratação em função das normas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, e da suficiência do valor contratado por abranger todo o sobrepreço
quantificado, o qual engloba o aporte de recursos estaduais, além de desconsiderar possíveis
afastamentos de sobrepreços apontados, no curso da TCE. No que tange ao prazo de vigência,
mencionou que, diante da impossibilidade de se obter seguro-garantia por prazo indeterminado, o
próprio parecer do Secretário da SECEX/AL já aponta alternativas para o acatamento da apólice.
5.
Ressaltou, por fim, que, não obstante não tenham sido preenchidos todos os requisitos
exigidos no acórdão em questão, a empresa já contratou o referido seguro-garantia, com vigência
de dez/2008 a dez/2009, parecendo-lhe então razoável que, caso esta Corte entenda pela
impossibilidade de plena aceitação desta, apresente alternativa para suplementar a garantia
ofertada, harmonizando suas exigências com as normas da SUSEP, sob pena de tornar
inalcançável o fim perseguido, qual seja resguardar o Erário Público e o interesse maior da
coletividade – a conclusão das obras.
6.
Como exposto, a par de ressaltar a importância da obra e os inconvenientes da sua
paralisação, o que, diga-se, não há como contestar, o Sr. Secretário Estadual de Infraestrutura
limitou-se, em suma, a anuir com a ausência de reajuste mensal e devolver a questão ao TCU para
que este encontre uma solução para o impasse gerado pelo fato da apólice de seguro-garantia não
preencher todos os requisitos do acórdão.
Oitiva da empresa contratada Construtora Queiroz Galvão S/A (fls. 90/104)
7.
Mesmo tendo em conta que a maioria dos argumentos trazidos aos autos, já constavam
da oitiva anterior (fls. 48/53) e, portanto, já foram avaliados na instrução de fls. 63/68, visando
maior clareza, passaremos ao relato e análise daqueles de maior relevância.
Com relação ao prazo de vigência
8.
Alegou a empresa que a fixação de prazo determinado para a garantia não é mera
regra do mercado segurador, tampouco decorre de relutância de seguradores e resseguradores,
mas trata-se de determinação legal que não há como ser desconsiderada por tomadores ou
beneficiários. Mesmo a renovação compulsória transmutaria o contrato para prazo indeterminado,
o que também iria de encontro à disciplina legal do seguro.
9.
Embora a fixação da vigência da apólice seja exigência legal (art. 760 do Código Civil)
e das normas do seguro garantia (art. 4º da Circular nº 232/2003 da SUSEP), não consta nenhuma
exigência legal ou infra-legal para que o prazo seja de 1 (um) ano, o que nos permite concluir que
o prazo da garantia ofertada tenha sido balizado por questões de mercado, tais como preço,
contra-garantia oferecida e critérios de aceitabilidade do segurador/ressegurador.
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10. Argumentou-se também que é do interesse da empresa renovar ou ofertar nova
garantia. Não há motivos para se presumir que ela possa não querer renovar o seguro-garantia ou
apresentar outra garantia quando do término do prazo de vigência inicial, já que o contrato da
obra em foco não terá terminado e será do seu interesse evitar retenções cautelares pelos serviços
que esteja executando nos Contratos 01/93 (com saldo de R$64.025.477,80) e 10/2007 (com saldo
de R$ 147.993.151,00). A determinação do TCU foi no sentido de realizar as retenções cautelares,
sendo sua substituição mera faculdade à interessada, de forma que havendo algum problema com a
garantia, o resultado natural seria o retorno à retenção cautelar, o que reforça o interesse da
empresa na renovação da garantia.
11. Entendemos que tal argumento não procede, pois pressupõe a existência de saldo que
possa ser novamente retido por via cautelar. Entretanto, não há nenhuma garantia da existência de
recursos que possam ser retidos quando do vencimento da apólice, nem mesmo há garantia da
existência de recursos para a conclusão do contrato 01//93 ou execução do contrato 10/2007.
12. Defendeu, ademais, que não há razão para que a Seguradora e o Ressegurador não
concordem com a renovação. A assertiva de que a renovação apenas se dará com a concordância
formal e explícita da Seguradora e do Ressegurador é cláusula padrão da apólice de seguro que
não impedirá a sua renovação, já que tais entidades já analisaram todos os riscos envolvidos, não
havendo razão para que não concordem com a renovação da apólice.
13. Parece-nos claro que a cláusula da apólice do seguro-garantia estabelecendo
expressamente que a renovação apenas se dará com a concordância formal e explícita da
Seguradora e do Ressegurador não pode ser vista como mera formalidade. Pelo contrário, ela
garante que não há obrigação de renovar por parte deles, os quais poderão de fato utilizar tal
prerrogativa, se, quando da renovação, alterar-se a percepção do risco, principalmente na
hipótese de já existir alguma decisão em primeira instância condenando em débito o segurado.
Com relação ao reajuste mensal
14. Considerou a empresa que a cláusula de reajuste, além de contrariar disposição legal,
é desnecessária. Como a garantia oferecida visa resguardar apenas o erário federal, os recursos
investidos pelo Estado de Alagoas, que representam aproximadamente 10% do total da obra, caso
se configure sobrepreço/superfaturamento, deverão ser ressarcidos por outros meios a serem
utilizados por este ente federativo. Assim, o valor correspondente à participação do Estado seria
suficiente para praticamente cobrir todo valor do reajuste do aporte da União. Além disso, caso o
julgamento do processo no âmbito do TCU demore mais de (um) ano, a garantia poderia ser
majorada quando da renovação do seguro, sem contar ainda que eventual resquício poderia ser
descontado do saldo contratual. Lembrou também a empresa que a SECOB considera suficiente a
garantia de R$ 66 milhões, como foi admitido por esta SECEX/AL no parecer de (fls. 67/68).
15. De fato, o sobrepreço foi calculado para a obra como um todo. Sob a ótica exclusiva da
garantia dos recursos federais, ao invés de recursos públicos, o valor do seguro-garantia
contempla uma folga que poderia, pelo menos em parte, suprir a ausência de reajuste mensal. Por
outro lado, a citada possibilidade de majoração do valor da garantia, quando da sua renovação,
6
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obviamente depende de que ela seja renovada, o que, como já visto, não está assegurado, como
também o desconto de eventual resquício do saldo contratual está sujeito à existência de saldo, o
que também não está garantido.
16. Há que se esclarecer também que a SECOB, no citado parecer (fl. 67) deixa claro que o
montante atualizado do superfaturamento do contrato 01/1993-CPL/AL não é conhecido e o seu
valor ao término da execução do contrato poderá ser substancialmente diferente, a maior ou a
menor, do montante apontado de sobrepreço de R$ 66.109.998,86. Mesmo assim, julgou vantajoso
para a Administração o oferecimento de garantias pela contratada, porque a proposta de retenção
cautelar limitando o pagamento dos serviços remanescentes aos preços recalculados por ela, sem o
sobrepreço (fls. 408/412 do TC 028.502/2006-5), certamente resultaria numa retenção inferior a
R$ 66 milhões, na hipótese de não haver aumento de quantitativos ou inclusão de novos serviços
mediante aditivos.
Com relação ao beneficiário do seguro
17. Defendeu a empresa que a beneficiária do seguro deve ser a SEINFRA/AL, pois a
garantia ofertada está vinculada a um contrato entre a empresa e o Estado de Alagoas (via
SEINFRA/AL), não sendo a União Federal parte integrante desta avença. Quem responde perante
o Governo Federal não é a empresa, mas sim a Secretaria Estadual em face dos convênios
firmados para recebimento dos recursos federais. Em nenhum momento o TCU determinou que o
beneficiário constante da garantia fosse a União. A substituição do beneficiário, além de
equivocada é desnecessária, visto que não é razoável presumir que o Estado vá reter ilegalmente
eventual valor destinado à União, decorrente do pagamento da garantia. É esse também o
entendimento do Ministério Público Junto ao TCU, conforme parecer ás fls. 76/77.
18. Caso se tratasse de um seguro dado em garantia da execução do contrato
administrativo entre a empresa e a SEINFRA/AL não caberia reparo ao argumento acima. No
entanto, nos termos do acórdão n° 2.860/2008-TCU-Plenário, a garantia visa “assegurar o
resultado da apuração em curso no Tribunal de Contas da União acerca de eventual dano ao
Erário”. De acordo com o art. 16, § 2º, da Lei n° 8.443/1992, no caso do Tribunal julgar as contas
irregulares, fixará a responsabilidade solidária dos agentes públicos que praticaram o ato
irregular e do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato. Com
base em vasta jurisprudência deste Tribunal, havendo condenação em débito, os valores deverão
ser recolhidos aos cofres do órgão repassador dos recursos, no presente caso o Tesouro Nacional.
Conforme estabelece a Decisão Normativa – TCU n° 57/2004, nos processos de TCE relativos a
transferência de recursos públicos federais, o ente federativo que recebeu os recursos será
condenado em débito somente no caso de ter-se beneficiado pela aplicação irregular. Dessa forma
nos parece razoável e mais prático que o beneficiário do seguro seja a União Federal – Ministério
da Integração Nacional.
Com relação ao número do processo da TCE
19. Alegou a empresa que a garantia foi contratada em 23/12/2008, antes da instauração
da TCE – 09/02/2009, de forma que não seria possível incluir na apólice o número da Tomada de
7
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Contas. Apesar da opinião contrária manifestada pelo Ministério Público junto ao TCU (fls. 75),
caso determinado pelo Ministro Relator, a empresa manifestou anuência em providenciar tal
modificação junto à Seguradora.
20. Esclarecemos que o processo de Tomada de Contas Especial TC 003.075/2009-9 foi
constituído em apartado ao processo de Representação TC 028.502/2006-5, por força da
determinação do item 9.2.2 do Acórdão 2860/2008 – Plenário, com o fim de apurar o
superfaturamento nos serviços já executados do contrato 01/1993-CPL/AL. Assim, qualquer
decisão desta Corte sobre esta questão será prolatada no âmbito deste novo processo, de forma
que entendemos imprescindível que venha a constar o seu número no objeto da garantia.
Considerando que tal alteração poderia ser feita mediante endosso de caráter formal, o qual não
implica em alteração de risco ou movimentação financeira, e tendo em vista a manifestada
disposição da empresa em providenciá-lo junto à Seguradora, mantemos o entendimento constante
da instrução precedente desta unidade técnica.
Com relação à adequação do seguro garantia
21. Defendeu a empresa que a garantia oferecida atende aos fins pretendidos pelo TCU.
No processo de monitoramento não cabe questionar a adequação do seguro-garantia como
substituto da retenção cautelar, o que já foi assegurado pelo Acórdão 2.860/2008, que só poderia
ser questionado em sede de recurso. Como o TCU visou acomodar os interesses públicos de
proteção ao Erário e de conclusão de obra em adiantado estado de execução e grande benefício
para a população, resta tão somente compatibilizar os objetivos do Tribunal com as normas legais
que disciplinam e normatizam cada espécie de garantia, não cabendo, portanto, interpretação
literal e restritiva do Acórdão. Tendo o Tribunal admitido a oferta do seguro-garantia, é evidente
que este deve ser aceito com todas as suas condições legais, tais como prazo de vigência e
cobertura limitada a um valor fixo (art. 760, 778 e 781, do Código Civil de 2002 e Circular SUSEP
nº 232, de 3 de junho de 2003). Por fim, a análise da oferta da garantia não pode ser
descontextualizada da realidade mundial, pois foi, neste momento, a única garantia obtida no
mercado no valor exigido, em função da crise econômica mundial, que impôs enormes restrições
na concessão de créditos de qualquer espécie.
22. Cabe destacar que as garantias previstas no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/1993,
admitidas pelo Tribunal em substituição das retenções cautelares, destinam-se originalmente a
finalidade diversa, qual seja garantir a execução de contratos administrativos de obras, serviços e
compras. Por esta razão, o Acórdão 2.860/2008 especifica as cláusulas necessárias para que
tenham a abrangência suficiente para assegurar o resultado da apuração em curso no TCU. Se a
empresa entendeu, eventualmente, que este acórdão continha contradições com a legislação
pertinente à alguma das garantias admitidas, ela poderia fazer uso do recurso de embargo de
declaração, conforme o art. 34 da Lei nº8.443/1992, antes de contratar esse tipo de garantia, em
discordância com o admitido na citado acórdão. Assim, não consideramos evidente que o segurogarantia deva ser aceito na forma oferecida, ainda que o prazo e valor determinados sejam
exigências legais, pois o seguro-garantia era apenas uma opção entre outras admitidas.
Conclusão e encaminhamento
8
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23. Por todo o exposto, concluímos que as questões relativas ao número do processo e
beneficiário do seguro podem ser facilmente resolvidas por meio de endosso. Também a ausência
de reajuste mensal, ainda que contrarie o disposto no acórdão, não chega a comprometer a
eficácia da garantia. No entanto, consideramos crucial a questão do prazo, pois, com base na
experiência do Tribunal, apenas 1 (um) ano tem-se mostrado insuficiente a vista da ampla defesa e
do contraditório com todos os gestores envolvidos e dos possíveis e presumíveis recursos. Como
não existem elementos que obriguem a seguradora ou resseguradora a renovar a apólice e nem é
possível à empresa assegurar que efetivamente poderá prestar outra garantia no futuro, e na
impossibilidade legal de se vincular o prazo à decisão definitiva do Tribunal, a solução
intermediária seria exigir um seguro de prazo maior, mesmo não havendo garantia de ele será
suficiente. Desta feita, opinamos por manter a proposição constante do parecer do secretário de
fls. 66/67.”
É o Relatório.

VOTO
Preliminarmente, com o objetivo de facilitar a compreensão da matéria tratada nos autos,
julgo oportuno fazer uma breve exposição do contexto no qual foi exarado o Acórdão 2860/2008TCU – Plenário, cujo item 9.1 é objeto do presente monitoramento.
2.
No curso de auditoria realizada nas obras do Canal do Sertão Alagoano, a equipe da
Secex/AL representou a este Tribunal (TC 028.502/2006-5) acerca da existência de indícios de
irregularidade nos Contratos 01/1993-CPL/AL e 10/2007-CPL/AL, celebrados entre o Governo do
Estado de Alagoas e a Construtora Queiroz Galvão para a execução das mencionadas obras,
salientando-se, entre os indícios apontados, sobrepreço em ambos os contratos.
3.
Cumpre registrar que as referidas obras, iniciadas em 1992, permaneceram paralisadas até
2002, quando tiveram prosseguimento mediante o aporte de recursos federais, transferidos com suporte
no Convênio 964/2001, de 31/12/2001, celebrado com o Ministério da Integração Nacional.
4.
Ao apreciar o TC 028.502/2006-5, em sessão de 03/12/2008, considerando que a execução
do Contrato 10/2007 ainda não havia sido iniciada, bem como que ainda não havia sido quantificado o
sobrepreço aventado pela equipe técnica, este Tribunal determinou, com relação ao aludido Contrato,
entre outras providências, que fosse quantificado o sobrepreço e, caso já houvesse pagamentos, que
fosse apurado o eventual superfaturamento. Determinou, também, a realização da audiência dos
responsáveis, abrindo-se a fase de contraditório (itens 9.2.4 a 9.2.7 do Acórdão 2860/2008-TCUPlenário).
5.
Cabe salientar que, em razão do estágio inicial do Contrato 10/2007, caso sejam
confirmadas as irregularidades apontadas nos autos, poderão oportunamente ser adotadas medidas
tendentes à repactuação de preços e compensação de valores eventualmente pagos indevidamente, sem
prejuízo à execução das obras. Dessa forma, a atuação do controle externo poderá evitar a
consumação de dano ao Erário, sem a necessidade de interrupção da execução orçamentária, financeira
ou física do respectivo Programa de Trabalho.
6.
Já com relação ao Contrato 01/1993, foi determinada a instauração de tomada de contas
especial, conforme previsto no art. 8º da Lei 8.443/92, com a finalidade de quantificação do dano ao
Erário relativo ao superfaturamento apontado nos autos, identificação dos responsáveis e ressarcimento
9
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dos valores referentes a recursos federais empregados no pagamento superfaturado de serviços já
executados (conforme itens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2860/2008- TCU - Plenário).
7.
Ressalto que o processo de tomada de contas especial cuja instauração foi determinada
pelo Plenário desta Corte de Contas (TC 003.075/2009-9), acolhendo proposta da Secob, tratará do
dano ao Erário já consumado no âmbito do Contrato 01/1993, ou seja, do dano apurado com relação
aos pagamentos já realizados. Para cada medição já efetuada, deverá ser calculada a parcela de
recursos federais despendidos indevidamente, após o que deverá ser promovida a regular citação dos
responsáveis identificados.
8.
No tocante ao saldo contratual e às obras ainda por executar, cumpre salientar que o
Governo do Estado de Alagoas, demonstrando precaução no uso dos recursos públicos, numa
iniciativa louvável, vem promovendo a retenção cautelar dos pagamentos devidos à empresa Queiroz
Galvão S.A. com o objetivo de satisfazer os valores questionados por este Tribunal.
9.
Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame da matéria objeto dos presentes autos de
monitoramento, qual seja: avaliar se o Seguro Garantia oferecido pela empresa Queiroz Galvão S/A,
no valor de R$ 66.109.998,86, observa o item 9.1 do Acórdão 2860/2008- TCU - Plenário.
10.
Observo, de início, que, de acordo com a mencionada deliberação, foi informado à
Secretaria Coordenadora de Infra-Estrutura e Serviços – SEINFRA/AL que poderia ser facultado à
empresa contratada substituir as retenções cautelares levadas a efeito por aquela Secretaria por uma
das garantias previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93. O aludido dispositivo legal, em seu inciso II,
prevê a modalidade de seguro-garantia. Logo, encontra-se observado esse requisito da deliberação
deste Tribunal.
11.
Quanto ao valor da garantia apresentada, verifico que corresponde exatamente à quantia
indicada por este Tribunal na aludida deliberação. Acredito que esse valor, estimado pelas Unidades
Técnicas (Secex/AL e Secob), seja suficiente para resguardar os cofres federais, ante a natureza das
irregularidades concernentes ao saldo contratual, passíveis de causar dano ao Erário. Conforme o TC
028. 502/2006-5, são elas: sobrepreço total de 51,8% no 3º Termo Aditivo ao Contrato 01/1993,
decorrente de vários preços unitários superiores aos preços de mercado, combinado com BDI em
excesso (40% contra 31,21%, considerado adequado) e conversão de valores contratuais em desacordo
com a Lei 9069/1995.
12.
Reforça esse entendimento o fato de que o sobrepreço total no 3º Termo Aditivo ao
Contrato foi calculado pelas Unidades Técnicas em R$ 66.109.998,86, porém parte desse valor já está
contemplado na TCE instaurada pelo Tribunal (que trata de, no mínimo, 23 milhões) e, além disso,
uma parcela dos recursos é proveniente dos cofres estaduais (ainda a ser quantificada, conforme item
9.2.6 do Acórdão 2860/2008-TCU-Plenário).
13.
Ademais, verifico no TC 028.502/2006-5 que, ao utilizar o Método do Balanço, descrito no
Voto Revisor do Acórdão nº 1755/2004 - Plenário, a Secob identificou a ocorrência de "jogo de
planilha" no 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/1993, perfazendo o valor de R$ 10.655.776,10.
14.
Dessa forma, quando forem compatibilizados os dois achados de auditoria acima
mencionados; abatidas as parcelas correspondentes a recursos estaduais e aquela já tratada na TCE; e
realizado o contraditório; pode-se depreender que o valor do seguro ora examinado será suficiente para
cobrir eventual dano ao Erário.
15.
Não obstante essa inferência, mostra-se necessário que a Secex/AL quantifique o valor
questionado relativamente ao saldo do Contrato 01/1993 e promova o contraditório, uma vez que, o
eventual resgate da garantia ora analisada também dependerá da comprovação da irregularidade dos
10
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preços praticados e pagos relativamente a esse saldo contratual. Evidentemente, não estão sendo
consideradas na presente análise irregularidades que decorram de novas alterações contratuais.
16.
Diante do exposto, na mesma linha defendida pela Secex/AL, ainda que o seguro garantia
oferecido pela Construtora Queiroz Galvão não contenha cláusula de reajuste, por ausência de previsão
legal (Circular SUSEP nº 232/2003), não fica comprometida sua eficácia, em face do valor segurado.
17.
Com relação ao número do processo indicado na apólice, é conveniente que seja
providenciada, mediante endosso, a inclusão do TC 003.075/2009-9, uma vez que a conclusão adotada
naqueles autos de TCE acerca da efetiva ocorrência de vícios nos preços praticados nas medições
abrangidas por aquele processo impactará a regularidade dos pagamentos do saldo contratual,
garantido mediante a apólice apresentada pela Construtora.
18.
No que concerne ao beneficiário, considero, na mesma linha defendida pelo Ministério
Público, que a apólice indica corretamente a SEINFRA/AL como beneficiária, uma vez que é aquele
Órgão o responsável pelo Contrato 01/1993 e pela aplicação dos recursos federais a ele vinculados.
Conforme registra o representante do parquet especializado: “Assim, caso a execução de garantias
aceitas em substituição às retenções cautelares venha a se tornar necessária, é de se esperar que o
órgão contratante, em se tratando de convênio, promova a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional ou aos cofres da entidade repassadora, na proporção dos recursos federais
recebidos, atualizados monetariamente, sob pena de ser o agente responsável instado a fazê-lo por
meio de tomada de contas especial instaurada em decorrência do descumprimento das obrigações
conveniadas.”
19.
Passo a examinar o prazo de vigência da apólice, que foi fixado em um ano, renovável por
períodos sucessivos, com a concordância das partes, iniciando-se em 18/12/2008 e expirando-se em
18/12/2009. Esse ponto motivou restrições à garantia tanto por parte da Secex/AL, que propõe a
alteração do prazo para dois anos, quanto do MP/TCU, que rejeita a apólice.
20.

Quanto a esse aspecto, faço as seguintes ponderações.

21.
Atualmente, as obras do Canal do Sertão Alagoano encontram-se paralisadas por decisão
alheia a este Tribunal, que mediante o Acórdão 2860/2008-TCU-Plenário, item 9.2.9, entendeu que
“...as medidas adotadas neste Acórdão, relativamente aos Contratos 01/1993-CPL/AL e 10/2007CPL/AL, resguardam o Erário quanto a possíveis danos, não sendo recomendável a suspensão de sua
execução física orçamentária e financeira.”.
22.
Assim, ainda que a execução da obra seja retomada de imediato, sua conclusão certamente
se estenderá para além do prazo indicado na garantia, considerando-se o estágio em que se encontra a
obra (ainda não foram realizadas as obras entre os Kms 31 e 45).
23.
Por conseqüência, também os pagamentos a serem efetuados à Construtora se estenderão
para além do prazo mencionado na apólice, o que aponta para o interesse da empresa de renovar a
garantia, visando à continuidade dos pagamentos das medições futuras. Da mesma forma, a extensão
do prazo e dos pagamentos permite, no caso de não renovação da apólice, a adoção de novas retenções
cautelares por parte da contratante.
24.
Observo que o Governo do Estado de Alagoas adotou, por iniciativa própria, a retenção
cautelar dos pagamentos à Construtora, demonstrando atenção às apurações realizadas por este
Tribunal, preocupação com o regular uso dos recursos públicos e interesse na continuidade das obras.
Nesse sentido, entendo cabível recomendar à SEINFRA que, caso julgue oportuno e conveniente
aceitar a garantia em tela em substituição às retenções cautelares, exija da contratada, quando de sua
renovação, que estenda o prazo de vigência para, no mínimo, dois anos, tendo em vista a conclusão
definitiva deste Tribunal sobre a efetiva existência de dano ao Erário nos pagamentos realizados.
11
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25.
Diante de todo o exposto, considerando a garantia oferecida pela Construtora Queiroz
Galvão S/A., penso que a deliberação deste Tribunal foi observada no essencial.
26.
Caso a SEINFRA decida aceitar a apólice referida, a Secex/AL deverá acompanhar o
processo de renovação da garantia, representando a este Tribunal no caso de descumprimento pela
Construtora Queiroz Galvão S/A. do compromisso de renovação do seguro até decisão definitiva deste
Tribunal.
27.
Considero, ainda, que a situação ora analisada demonstra a necessidade de este Tribunal,
usando seu poder regulamentar, definir critérios objetivos para aceitabilidade de garantias em
substituição a eventuais retenções cautelares determinadas pelo Tribunal no exercício do controle
externo. Dessa forma, entendendo pertinente a sugestão do MP/TCU, cabe determinação à Segecex
para elaborar estudo com vistas à edição de norma sobre a matéria.
28.
Finalmente, deve ser dada ciência à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional acerca da deliberação ora adotada, que complementa o Acórdão
2860/2008-TCU-Plenário.

Face ao exposto, Voto por que este Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
consideração deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 17 de junho de
2009.

RAIMUNDO CARREIRO
Relator

ACÓRDÃO Nº 1332/2009 - TCU – Plenário
1. Processo nº TC 003.076/2009-6.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Monitoramento
3. Interessados: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0001-60); Secretaria de Controle
Externo - Alagoas (00.414.607/0002-07); Secretaria de Infra Estrutura do Estado de Alagoas
(02.210.303/0001-64).
4. Órgão/Entidade : Governo do Estado de Alagoas.
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
7. Unidade: Secretaria de Controle Externo - AL (SECEX-AL).
8. Advogados constituídos nos autos: Marcus Heronydes Batista Mello OAB/PE 14.647, Alex
Machado Campos OAB/PE 18.270, Urbano Vitalino de Melo Neto OAB/PE 17.700, Roberto Pimentel
Teixeira OAB/PE 16.910, Leonardo Ramalho Luz OAB/PE 19.251, Luciana Pastick Fujino OAB/PE
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22.830.
9. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do cumprimento
de decisão deste Tribunal contida no subitem 9.1 do Acórdão 2860/2008-TCU-Plenário, adotado no
TC 028.502/2006-5.
Acórdão os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar observada a deliberação contida no item 9.1. do Acórdão 2860/2008-TCUPlenário, desde que, nos itens 5.1 e 6.1 das condições especiais e no objeto da Apólice de Seguro
Garantia nº 069982008000207450016088 - endosso 000000, seja acrescentado o processo TC
003.075/2009-9;
9.2. recomendar à SEINFRA que, caso julgue oportuno e conveniente aceitar a apólice
mencionada no item anterior em substituição às retenções cautelares, exija da contratada, com
antecedência de 90 (noventa dias), que, na renovação do seguro garantia, seja estendido o prazo de
vigência para, no mínimo, dois anos;
9.3. alertar a SEINFRA de que, no caso de eventual consumação de prejuízo aos cofres
públicos federais decorrente dos atos apontados no TC 028.502/2006-5, os agentes públicos serão
responsabilizados solidariamente com a empresa contratada, nos termos do art. 8º da Lei 8.443/92, c/c
art. 71, inciso I, in fine, da Constituição Federal;
9.4. determinar à Secex/AL que:
9.4.1. acompanhe as providências que venham a ser adotadas pela SEINFRA/AL em
decorrência dos itens 9.1. e 9.2 desta deliberação, representando a este Tribunal em caso de
irregularidade;
9.4.2. promova, no âmbito do TC 028.502/2006-5, a quantificação do valor do possível
sobrepreço não incluído no TC 003.075/2009-9, referente ao saldo do Contrato 01/1993, e realize, no
prazo regimental, a audiência dos responsáveis identificados, seguida de inspeção in loco, no prazo de
15 (quinze) dias, que for necessária ao esclarecimento dos fatos;
9.4.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento das razões de justificativa
dos responsáveis e da inspeção mencionadas no subitem 9.4.2, finalize a instrução e encaminhe os
autos ao Relator;
9.5. determinar à Segecex que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudos com vistas à
edição de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, previstas no
art. 56 da Lei 8.666/93, em substituição às retenções cautelares determinadas com fundamento no art.
45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RI/TCU;
9.6. encaminhar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a
fundamentam, que trata dos Contratos 01/1993-CPL/AL e 10/2007-CPL Alagoas, referentes às obras
do Canal do Sertão Alagoano, em complemento ao Acórdão 2860/2008-TCU-Plenário;
9.7. apensar os presentes autos ao TC 028.502/2006-5.
10. Ata n° 24/2009 – Plenário.
11. Data da Sessão: 17/6/2009 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1332-24/09-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Valmir Campelo,
Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro
(Relator) e José Jorge.
13.2. Auditores presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
13
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UBIRATAN AGUIAR
Presidente

RAIMUNDO CARREIRO
Relator
Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral
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Francisco Sergio Maia Alves
Assunto:

ENC: Seguro Garantia do TCU

Boa noite Francisco, desculpe-me não haver respondido seu email antes, mas estive envolvido em outros projetos e somente agora estou lendo os emails.
A explicação é bastante simples. Observe que todo contrato conta com um prazo de vigência, determinado, não há contrato algum com prazo indeterminado.
Exceção dada aos contratos civis de união de pessoas físicas, que vigem enquanto não forem interrompidos. O mesmo se passa com os contratos de resseguro
e com as apólices de seguros, todos possuem vigência. Como o contrato de resseguro é um contrato aberto que abraça todas as apólices emitidas em sua
vigência há uma clausula que determina a vigência máxima de uma apólice vinculada àquele contrato (5anos). Há projetos que duram mais tempo que os cinco
anos (construção de UHE, UTE, etc) nestes casos as colocações ou são facultativas ou são autorizadas em caráter especial para serem emitidas dentro do
contrato automático.
As apólices contam com uma variável na precificação que é o prazo, isto é, sem prazo determinado não há como precificar.
A razão, além do critério de precificação e da limitação temporal do contrato de resseguro, é baseada na figura do avalista, fiador, no nosso caso garantidor.
Não se pode emitir um aval eterno, precisa-se de prazo determinado para associarmos duas pessoas em uma união compromissária, tal como na fiança locatícia
ou fiador de locação de imóvel, onde a base temporal é o próprio contrato de aluguel, precisa-se basear a garantia em um prazo determinado contratual, pois o
que se cobre é o prejuízo observado com o descumprimento de um determinado contrato.
O que busca sempre é impedir que a vontade de um terceiro promova a maior duração da obrigação do garantidor de uma determinada obrigação.
Sei que o tempo e a forma nos obrigam a limitar as explicações, mas colocamo-nos ao dispor para quaisquer outros esclarecimentos necessários.
Forte Abraço
Rogerio Vergara
Garantias e Crédito
Diretor Executivo
Av. das Nações Unidas 11.711 18o. andar
Tel.: 55 (11) 5112 8107
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TC 041.436/2012-1
Tipo: Administrativo
Unidade Jurisdicionada:
Proposta: edição de instrução normativa

INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de processo administrativo constituído com o objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar
de valores determinadas com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU.
2.
A necessidade de tais estudos decorreu da determinação lavrada por este Tribunal, que
no subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário resolveu:
9.5. determinar à Segecex que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudos com vistas à edição
de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, previstas no art.
56 da Lei 8.666/93, em substituição às retenções cautelares determinadas com fundamento no
art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RI/TCU;

3.
Em atendimento a essa deliberação, a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
expediu a Portaria-Segecex 21, de 27/8/2012 (peça 1), por meio da qual constituiu grupo de
trabalho formado por auditores da Secob-2, da Secob-4 e da Conjur, tendo anuído, ainda, a
possibilidade de participação de servidor designado pelo Procurador-Geral do Ministério Público
junto ao TCU (MPTCU), que se deu por meio do Memorando 4/2012 - GAB. PROC.G (peça 2).
4.
Registra-se que, além dos auditores designados pela Segecex e pelo Procurador-Geral
do MPTCU, tomou parte dos estudos realizados servidor indicado pelo Advogado-Geral da União,
nos termos do expediente encaminhado em resposta a requerimento formulado pelo Presidente desta
Corte de Contas (peça 3).
5.
O trabalho se desenvolveu segundo o cronograma disposto na Portaria-Segecex
21/2012, o qual foi posteriormente prorrogado, nos termos da Portaria-Segecex 27, de 5/10/2012
(peça 4).
JUSTIFICATIVA
6.
A competência do Tribunal de Contas da União de fiscalizar atos e contratos tem
assento constitucional, estando prevista diretamente no art. 71, incisos VI e IX, da Lei Magna:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
(...)
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

7.
Como corolário de tal atribuição constitucional, esta Corte de Contas também possui
competência para adotar medidas cautelares, com vistas a assegurar a efetividade da s atribuições
conferidas no supramencionado art. 71, incisos VI e IX, da Constituição, nas hipóteses em que o
tempo transcorrido até a decisão de mérito importar sério risco da consumação de danos ao erário
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de difícil reparação. Com base nessa ordem de ideias, foi editado o art. 276 do Regimento Interno
do TCU:
Art. 276. O Plenário, o relator, ou, na hipótese do art. 28, inciso XVI, o Presidente, em caso de
urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de
ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida
cautelar, com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a
suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da
questão suscitada, nos termos do art. 45 da Lei nº 8.443, de 1992.

8.
Trata-se do poder geral de cautela, o qual, nas palavras de Vicente Grecco Filho, atua
como poder integrativo de eficácia global da atividade jurisdicional (Direito Processual Civil
Brasileiro, 3º Volume, Editora Saraiva, 14ª edição, 2000, p. 154):
O poder geral de cautela atua como poder integrativo de eficácia global da atividade
jurisdicional. Se esta tem por finalidade declarar o direito de quem tem razão e satisfazer esse
direito, deve ser dotada de instrumentos para a garantia do direito enquanto não definitivamente
julgado e satisfeito.

9.
No caso do TCU, que detém a jurisdição administrativa sobre atos e contratos que
utilizam recursos públicos federais, conforme visto, o poder geral de cautela foi reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança MS 24.510, Relatora Ministra
Ellen Gracie, DJ 19/3/2004, nos termos do voto do Ministro Celso de Mello :
"(...) a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71
da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a
titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a
conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem
situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público. Impende considerar, no ponto, em
ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos,
cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso
McCulloch v. Maryland (1819), enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado
órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à
integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. (...) É por isso que entendo revestir-se de
integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com apoio
na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas da União, adotar as medidas
necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das
competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República.".
(grifos acrescidos)

10.
Nesse sentido, cumpre invocar outros precedentes da Suprema Corte, quais sejam, as
decisões prolatadas nos mandados de segurança MS 26547, Relator Ministro Celso de Mello, DJ
29/05/2007, MS 26.094, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe-031, 15/02/2011 e MS 30.924, Relator
Ministro Luiz Fux, DJe-205, 25/10/2011, esta última lavrada de forma monocrática e a seguir
transcrita, no essencial:
Resulta cristalino do inciso IX do art. 71 da Lei Maior que, mesmo em se tratando de contratos,
o Tribunal de Contas pode assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. E, como bem assinala José
de Ribamar Caldas Furtado, “[s]e o Tribunal de Contas pode, verificando uma ilegalidade,
assinar prazo para ela ser corrigida, exatamente por esse motivo, pode também prevenir,
suspendendo o ato impugnado enquanto se verifica se há ilegalidade ou não, evitando que se
torne inútil a decisão futura” (Controle de legalidade e medidas cautelares dos Tribunais de
Contas. Revista do Tribunal de Contas da União, v.39, nº 110, p. 67-70, set./dez. de 2007).
Grifos acrescidos

11.
De maneira simétrica ao controle técnico exercido pelo Tribunal de Contas da União, o
qual, conforme visto, decorre diretamente da própria Constituição, há o controle político realizado
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diretamente pelo Congresso Nacional, em função da atuação do TCU. Trata-se de procedimento
regulamentado pela primeira vez na Lei 10.524, de 25/7/2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2003), que previu, no art. 86:
Art. 86. O projeto e a lei orçamentária anual poderão contemplar subtítulos relativos a obras e
serviços com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal de Contas da União,
permanecendo a execução orçamentária, física e financeira dos contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos em que foram identificados os indícios, condicionada à adoção de medidas
saneadoras pelo órgão ou entidade responsável, sujeitas à prévia deliberação da Comissão Mista
de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição, nos termos do § 6º deste artigo.

12.
A disciplina do assunto vem constituindo capítulo específico das diversas leis de
diretrizes orçamentárias editadas desde então, tendo sido estabelecidos, dentre outros, os critérios de
classificação dos indícios de irregularidade como “grave com recomendação de paralisação”, “grave
com recomendação de retenção parcial de valores” ou “grave que não prejudique a continuidade”;
as situações e prazos em que o Tribunal deve remeter informações ao Congresso Nacional sobre
suas fiscalizações; além das medidas a serem adotadas pelos gestores, caso tenham sido
identificadas irregularidades graves com recomendação de paralisação.
13.
Com relação à Lei de Diretrizes Orçamentária atualmente em vigor, Lei 12.708, de
17/8/2012 (LDO/2013), cumpre trazer à baila o art. 93, o qual traz definições importantes para o
correto entendimento do presente trabalho:
Art. 93. A execução física, orçamentária e financeira dos contratos, convênios, etapas, parcelas
ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de irregularidades
graves constantes do anexo a que se refere o § 2º do art. 9º ficará condicionada à prévia
deliberação da Comissão Mista a que se refere o § 1º do art. 166 da Constituição, observado o
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 97 desta Lei.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, entendem-se por:
(...)
IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - IGP, os atos e fatos
materialmente relevantes em relação ao valor total contratado que apresentem potencialidade de
ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e que:
a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou
b) configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida
a administração pública federal;

14.
A suspensão da execução física, orçamentária e financeira de uma obra, por força da
expedição de medida cautelar por este Tribunal, com fulcro no art. 276 do Regimento Interno do
TCU, e/ou da inclusão do subtítulo correspondente no anexo específico da LOA, conforme o art.
93, caput c/c o § 1º, inciso IV da LDO/2013, conquanto necessária à preservação da integridade do
patrimônio público e dos princípios retores da Administração Pública, implica uma série de
consequências sociais e econômicas indesejadas, a exemplo do atraso na entrega do bem público
almejado, eventual desgaste do segmento da obra executado e acréscimos de custos relacionados à
conservação e à reparação das parcelas executadas, como também à desmobilização e posterior
mobilização da empresa encarregada da execução da obra, dentre outros.
15.
Por outro lado, os aspectos relacionados às consequências econômicas e sociais da
paralisação da execução de uma obra pública não podem fazer tábula rasa do Estado Democrático
de Direito, o qual impõe a vinculação de todos ao direito posto pela Constituição e pelo conjunto de
leis. Nesse sentido, estando a Administração Pública jungida aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme o art. 37 da Constituição, e não
havendo hierarquia entre princípios constitucionais, consoante pacífico entendimento doutrinário e
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jurisprudencial, ocorreria a quebra da integridade do sistema se as consequências econômicas e
sociais da suspensão de uma obra servissem como justificativa para a violação do direito posto.
16.
Por esse motivo, as LDOs previram mecanismos para que uma obra pública possa ter
continuidade e, simultaneamente, o Estado esteja resguardado dos supostos danos associados aos
indícios de irregularidades graves identificados. Nesse sentido, invoca-se o art. 93, § 1º, inciso V da
LDO/2013, que assim dispõe:
V - indício de irregularidade grave com recomendação de retenção parcial de valores - IGR,
aquele que, embora atenda à conceituação contida no inciso IV do § 1º, permite a continuidade
da obra desde que haja autorização do contratado para retenção de valores a serem pagos, ou a
apresentação de garantias suficientes para prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de
mérito sobre o indício relatado; (grifos acrescidos)

17.
Trata-se, portanto, de uma opção livremente exercida pelas pessoas juríd icas
contratadas, a fim de evitar o exercício legítimo da tutela preventiva administrativa do Tribunal,
enquanto este delibera sobre a ocorrência ou não da irregularidade.
18.
Considerando as atribuições constitucionais desta Corte de Contas de zelar pela correta
aplicação dos recursos federais e de apreciar a legalidade de atos e contratos, realizados e firmados
por ocasião da execução do orçamento público federal; e considerando a natureza cautelar da nova
medida processual, deve-se deixar assente que tal providência processual deve ter como objetivo
imediato assegurar a efetividade da decisão de mérito desta Corte de Contas que resolver, em
cognição completa e após todos os recursos administrativos disponíveis, no âmbito do próprio
Tribunal, a existência ou não da irregularidade e do dano aos cofres públicos federais.
19.
Cuida-se, por conseguinte, de uma medida excepcional prevista pelas LDOs, a fim de
possibilitar uma convivência harmônica entre o princípio da legalidade e da economicidade, de um
lado, e o interesse público imediato de executar a obra ou entregar o bem público, enquanto o
Tribunal decide sobre a ocorrência ou não da irregularidade. Nesse sentido, é preciso ressaltar que a
aludida faculdade não foi editada no propósito de atender a um suposto do direito do contratado de
executar o objeto contratual, visto que não existe direito adquirido à execução de um ajuste
eventualmente contrário ao Direito, mas sim, de resguardar a efetividade da decisão do Tribunal que
decidir, de maneira definitiva, acerca da ocorrência da irregularidade.
20.
Desse modo, conclui-se que as garantias a serem apresentadas pelas empresas
contratadas, em substituição à retenção cautelar de valores e a fim de permitir a continuidade de
uma obra, no qual havia sido identificada uma irregularidade do tipo IGP, têm como fundamento o
princípio da efetividade da jurisdição político-administrativa exercida pelo Congresso Nacional,
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, sobre os contratos administrativos custeados com
recursos federais, estando arrimadas no art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013.
21.
Dessarte, por estar diretamente associada à atuação deste Tribunal, na fiscalização de
obras públicas, entende-se premente que esta Corte de Contas uniformize os critérios a serem
utilizados por ela mesma para aceitação das garantias preconizadas pela LDO. Nesse sentido, a
determinação consignada no subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário vai ao encontro de
uma atuação efetiva e uniforme do TCU, no resguardo do erário, permitindo, ainda, a orientação
dos administrados, de molde a cumprir os ditames da LDO.
OBJETIVO
22.
O art. 3º da Lei 8.443, de 16/7/1992, defere ao TCU o poder de regulamentar as
matérias afetas à sua competência:
Art. 3° Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o
poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre
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matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos,
obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.

23.
O art. 67 do Regimento Interno, por sua vez, preconiza as formas pelas quais essa Corte
de Contas exterioriza suas deliberações, tendo eleito a figura da instrução normativa, quando o TCU
editar norma regulamentar que, de qualquer modo, afetar pessoas sujeitas à sua jurisdição. Nesse
sentido, cumpre transcrever a referida norma:
Art. 67. As deliberações do Plenário e, no que couber, das câmaras, terão a forma de:
I – instrução normativa, quando se tratar de disciplinamento de matéria que envolva pessoa
física, órgão ou entidade sujeita à jurisdição do Tribunal;

24.
Desse modo, conclui-se que o estabelecimento dos critérios e procedimentos de
aceitabilidade de garantias, para os fins dispostos no art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013 e em
atendimento ao Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário, não excede o poder regulamentar atribuído a
esta Corte de Contas, constituindo, pelo contrário, matéria afeta à competência constitucional deste
Tribunal, de realizar o controle de legalidade de contratos administrativos.
25.
Ademais, por envolver assunto que diz respeito aos órgãos e entidades contratantes,
entende-se que a norma a ser editada por este Tribunal deve se revestir da forma de instrução
normativa, conforme o art. 67 do Regimento Interno.
26.
Com isso, aponta-se que o objetivo do presente trabalho é elaborar uma minuta de
instrução normativa que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, por parte
do Tribunal de Contas da União, para resguardar a efetividade da decisão de mérito de proces sos
que apreciem indícios de irregularidade classificados inicialmente como IGP, nos termos do art. 93,
§ 1°, inciso V, da LDO/2013.
METODOLOGIA
27.
A metodologia usada para a realização do presente trabalho envolveu a realização de
pesquisa bibliográfica sobre o tema, tendo sido realizada a leitura de manuais específicos sobre
Teoria Geral e Específica de Contratos (Direito Civil), Garantias Reais (Direito Civil) e Execução
Civil (Direito Processual Civil); da legislação afeta à matéria, especialmente as Circulares da
Superintendência de Seguros Privados (Susep), do Departamento de Operações do Mercado Aberto
(Demab) do Banco Central do Brasil (Bacen), da Lei 10.179/2001 (dispõe sobre a emissão de títulos
da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Naciona l), da Lei 8.666/1993 e das diversas leis
de diretrizes orçamentárias; da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça e de tribunais de Justiça estaduais; além dos normativos internos que disciplinam o rito
processual das fiscalizações realizadas pelo TCU visando subsidiar o Congresso Nacional na
elaboração das leis orçamentárias (Manual do Fiscobras).
28.
Além da leitura do referencial teórico supramencionado, o grupo de trabalho realizou
várias reuniões internas para a definição dos pontos controvertidos, as quais culminaram com a
elaboração de uma primeira minuta de norma. O referido material, no caso específico do segurogarantia, foi submetido ao descortino da Federação Nacional de Seguradores Privados (Fenseg), em
reunião realizada na sede deste Tribunal, sob a anuência do Ministro Relator Raimundo Carreiro,
tendo sido extraída a visão dos operadores privados do mercado de seguros, no intuito de subsidiar
a tomada de decisão da equipe.
29.
Simultaneamente, a equipe usou a técnica de benchmarking, mediante a coleta de
informações e troca de experiências e impressões com a equipe da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) encarregada de elaborar a norma que regulamentará o oferecimento e a aceitação
de seguro-garantia para débitos inscritos em Dívida Ativa da União, em substituição à atualmente
em vigor (Portaria-PGFN 1.153, de 13/8/2009). Na oportunidade, foram coletadas informações
sobre o método de trabalho usado, as pessoas e entidades que contribuíram para a discussão da
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matéria, assim como o próprio mérito do instituto jurídico do seguro- garantia, buscando pontos de
contato e divergências entre os objetos a serem garantidos na PGFN e no TCU.
30.
Ademais, o grupo de trabalho contou com o valioso apoio de técnicos da Coordenação
de Seguros de Riscos Financeiros Rurais de Responsabilidades e Transportes e de Títulos de
Capitalização (Cosif), pertencente à Susep, no tocante à definição de critérios para seguro- garantia;
do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do Banco Central, no respeitante à
aceitação de garantia com títulos públicos federais; além de servidores do próprio quadro do
Tribunal, especialmente da Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio (Selip), no que
concerne à experiência prática com garantias ofertadas sob a forma de caução.
31.
Sucessivamente à revisão bibliográfica, à troca de experiências e de informações com os
interlocutores escolhidos e às discussões com os membros do grupo de trabalho, em reuniões ou por
email, foram elaboradas diversas minutas da norma, as quais foram submetidas aos membros do
grupo de trabalho e aos órgãos e entidades colaboradoras, conforme a matéria. Dessa forma, tendo
sido colhidas as manifestações da Fenseg, da Susep e da Cosif/Demab/Bacen, o grupo de trabalho
consolidou as informações, na forma da minuta em anexo.
32.
A fim de fundamentar os diversos dispositivos da minuta de instrução normativa que se
propõe, são trazidas as ponderações expostas a seguir.
DESENVOLVIMENTO
I.

Requisitos Gerais

33.
Consoante exposto, o presente trabalho tem como objetivo realizar estudos com vistas à
edição de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar
de valores, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário e a fim de
regulamentar o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, que sucedeu idêntico dispositivo da
LDO/2009.
34.
Dito isso, é preciso estabelecer os critérios gerais que devem ser atendidos pelas
garantias em estudo. Nesse sentido, entende-se que tais garantias devem ser idôneas para atender ao
propósito do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, isto é, mostrem-se suficientes para prevenir o
possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado. Tomando como norte a
referida norma, extraem-se os seguintes requisitos gerais, sendo necessário que tais garantias:
a) sejam materialmente capazes de acobertar o valor do possível dano cometido ao
erário, em razão da continuidade da execução física, orçamentária e financeira do contrato.
b) sejam vinculadas a deliberação definitiva de mérito expedida pelo Tribunal de
Contas da União, após o transcurso de todos os recursos administrativos, acerca do indício de
irregularidade apontado;
c) tenham a mesma efetividade, como instrumento de tutela preventiva do erário, que
a suspensão da execução física, orçamentária e financeira (IGP) e a retenção cautelar de valores
(IGR), devendo, portanto, ser líquidas de modo a possibilitarem a imediata reparação do erário, caso
a decisão de mérito do TCU confirme a irregularidade;
d) constituam títulos executivos extrajudiciais.
35.
Com relação ao primeiro requisito, trata-se de condição lógica, que se extrai da simples
leitura da lei. Se o artigo em exame preconiza que a garantia a ser apresentada seja suficiente para
prevenir o possível dano ao erário, por óbvio o seu valor deve ser suficiente para cobrir este, caso o
contrato seja executado até o fim – em uma situação extrema, se a decisão de mérito que resolver a
irregularidade, após todos os recursos admissíveis neste Tribunal, ocorrer após o término do
contrato. Com isso, a garantia estará atendendo um de seus objetivos primordiais, qual seja, o de
acobertar integralmente o risco que visou assegurar.
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36.
No respeitante ao segundo requisito, rememoram-se as considerações esposadas nos
itens 18 a 20 retro, no sentido de que as garantias de que tratam o art. 93, § 1°, inciso V, da
LDO/2013 têm como fundamento o princípio da efetividade da jurisdição político-administrativa
exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, sobre os
contratos administrativos custeados com recursos federais. Por decorrência lógica, devem estar
associadas à decisão de mérito desta Corte de Contas que resolver, em cognição completa e após
todos os recursos administrativos disponíveis, no âmbito do próprio Tribunal, a existência ou não da
irregularidade e do dano aos cofres públicos federais.
37.
Nesse
sentido,
cumpre
transcrever
o
subitem
9.2
do
Acórdão
1.882/2011-TCU-Plenário, que se debruçou sobre a questão da vinculação de garantia expedida em
face de idêntico dispositivo da LDO/2009:
9.2. determinar à Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas (Seinfra/AL) que, caso
julgue oportuno e conveniente aceitar a renovação da Apólice Seguro Garantia nº 1.50.4000110
em substituição às retenções cautelares relativas aos Contratos nº 01/1993-CPL/A e 10/2007CPL/AL, exija da contratada, com antecedência de 90 dias, que faça constar no item 1 (Objeto)
das “Condições Especiais do Seguro-Garantia Judicial Ampla Defesa” que a cobertura da
apólice terá efeito somente depois de transitada em julgado a decisão proferida pelo TCU,
abstendo-se de vinculá-la a eventual ação judicial para a discussão da deliberação definitiva
desta Corte, nos estritos termos exigidos pelo Acórdão nº 2.860/2008-TCU-Plenário; (grifos
acrescidos)

38.
No respeitante à efetividade da garantia ofertada, trata-se de característica intrínseca de
qualquer providência cautelar, qual seja, que ela se mostre idônea para assegurar o resultado útil da
decisão de mérito que ele visa resguardar. No presente caso, se o instrumento se propõe a ser uma
alternativa à paralisação da obra e à retenção cautelar de valores, por decorrência lógica, deve ser
dotado da mesma efetividade das aludidas medidas cautelares, no propósito de evitar ou de permitir
a pronta reparação do erário, caso o TCU decida pela irregularidade. Ademais, sendo a garantia
vinculada à decisão de mérito do processo do TCU que, após o transcurso de todos os recursos
admissíveis no âmbito desta Corte de Contas, aprecia e faz coisa julgada formal sobre a
irregularidade e fixa prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, podendo determinar, caso confirmada a irregularidade, a repactuação do ajuste e a devolução do
dano consumado; entende-se que o instrumento adotado deve ter liquidez a fim de possibilitar a
imediata reparação do erário por parte da empresa responsável.
39.
Por fim, no tocante à necessidade de a garantia ofertada co nstituir título executivo, tratase de opção desejável, a fim de permitir que a entidade pública credora do suposto dano ao erário,
após o desfecho do processo do TCU e caso a empresa contratada não promova
administrativamente o recolhimento do valor do dano consumado, apurado em razão da deliberação
de mérito do aludido processo, promova diretamente a execução judicial do contrato de garantia,
sem a necessidade de interposição do processo judicial de conhecimento. Cuida-se de providência
visando à rápida recomposição do erário, em homenagem ao princípio da efetividade da jurisdição.
40.
Afinal, essa é a razão maior de o sistema preventivo de controle Congresso Nacional/
TCU, ao expedir uma medida cautelar (garantia), enquanto aprecia a ocorrência do indício de
irregularidade, em vez de paralisar uma obra/contrato: ser a opção adotada uma alternativa efetiva e
rápida, frente à oferecida pelo controle a posteriori, para a devolução dos danos perpetrados ao
erário por conta dos indícios de irregularidades em exame.
41.
Em outros termos, é preciso que a garantia em estudo seja capaz de, após a decisão de
mérito do TCU, reconduzir ao status quo ante, possibilitando a imediata recomposição do erário,
tão logo haja a deliberação desta Corte de Contas sobre o indício relatado.
42.
Essas são, portanto, as balizas gerais a serem atendidas pelos instrumentos de garantias
a serem ofertados, nos termos do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013.
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II.

Das diversas garantias previstas no ordenamento jurídico

43.
Partindo-se do significado etimológico da expressão, garantir significa tornar certo,
seguro, ou seja, livrar, defender e acautelar (in Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, versão
eletrônica). Dessa forma, como o próprio sentido da palavra exige, a expressão inevitavelmente está
associada a um objeto, que no caso constitui uma obrigação ou compromisso firmado por alguém,
que se busca tornar certa, segura e, portanto, livrar, defender e acautelar.
44.
No desenvolvimento das relações sociais ao longo da história, as garantias foram
associadas ao cumprimento de uma obrigação de pagar. Reportando-se ao período inicial do Direito
Romano, registra-se que nos primeiros tempos o devedor respondia com a sua própria pessoa pelo
pagamento de dívidas. Somente com a instituição da Lex Poetelia Papiria se aboliu a execução
contra a pessoa do devedor, instituindo a responsabilidade sobre seus bens, se a dívida não procedia
de delito (PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, v. IV, ed. 20, Rio de
Janeiro, 2009, p. 273). Dessa forma, o patrimônio do devedor passa a constituir a garantia geral dos
credores.
45.
Surgiram, adiante, as garantias pessoais e reais, até hoje largamente praticadas. Sobre o
tema, cumpre transcrever o seguinte excerto de Maria Helena Diniz (Tratado Teórico e Prático dos
Contratos, v. 5, ed. 6, São Paulo, 2006, p. 3):
A garantia é o ajuste que visa dar ao credor uma segurança de pagamento, que poderá efetivarse mediante a entrega do bem móvel ou imóvel, pertencente ao patrimônio do obrigado (penhor,
hipoteca ou anticrese), para responder preferencialmente pelo resgate da dívida, caso em que se
terá garantia real, ou, então, mediante promessa de terceiro, estranho à relação jurídica, de
solver pro debitore, hipótese em que se configurará a garantia pessoal ou fidejussória, ou
melhor, a fiança, que além de garantir a boa vontade do devedor, completará a sua insuficiência
patrimonial com o patrimônio do fiador.

46.
Dito de outra forma, na garantia real, como na hipoteca (imóveis), no penhor (móveis),
na anticrese (cessão do direito de perceber os frutos e rendimentos) ou na cessão de títulos públicos
em garantia, a coisa dada passa a ser a garantia do cumprimento da obrigação, enquanto na garantia
fidejussória, o fiador passa a ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, em caso de
inadimplemento do devedor.
47.
Em várias passagens do Código Civil, a expressão caução é usada como sinônimo de
garantia, a exemplo dos exemplos colacionados a seguir:
Art. 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair
em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o comprador lhe dê
caução de pagar no tempo ajustado.
Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o
líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando
imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.
Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente,
ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a
remoção da coisa para o Depósito Público, até que se liquidem.
Art. 1.400. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará, à sua custa, os bens que
receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução, fidejussória ou real, se lha
exigir o dono, de velar-lhes pela conservação, e entregá-los findo o usufruto. (grifos acrescidos)

48.
No Código de Processo Civil, também é estabelecida, em vários artigos, a exigência de
caução de uma das partes do processo, como garantia para a prática de um ato processual. Nesse
sentido, aponta-se a estabelecida no art. 475-M, § 1º, do CPC, para o prosseguimento da execução,
quando ainda pendente de análise a impugnação ofertada pelo devedor à intimação do auto de
penhora e avaliação.
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§ 1º Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exeqüente requerer o
prosseguimento da execução, oferecendo e prestando caução suficiente e idônea, arbitrada pelo
juiz e prestada nos próprios autos. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

49.
Ainda se reportando à Lei Adjetiva Civil, o instituto da caução é estabelecido como um
dos procedimentos cautelares específicos, utilizados por uma das partes de um processo, quando
houver fundado receio de que a outra parte, antes do julgamento da lide, cause ao seu direito lesão
grave e de difícil reparação. Nesses termos, dispõem os arts. 826 e 827 do CPC:
Art. 826. A caução pode ser real ou fidejussória.
Art. 827. Quando a lei não determinar a espécie de caução, esta poderá ser prestada mediante
depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, pedras e metais
preciosos, hipoteca, penhor e fiança.

50.
De todo o exposto, vislumbram-se como garantia admitida em Direito, a caução de
qualquer bem ou direito, desde que pertencente a quem preste a garantia e possa ser alienado,
incluindo-se dentre as modalidades previstas, o penhor, a hipoteca e a anticrese, como garantias
reais; e a caução ou garantia pessoal ou fidejussória, dentre as quais se inserem a fiança, o segurogarantia e o aval.
51.
No que se refere às garantias passíveis de serem utilizadas, para o propósito do art. 93, §
1°, inciso V, da LDO/2013, ou seja, para prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de mérito
sobre o indício relatado, é preciso que tais instrumentos atendam aos critérios gerais estabelecidos
no item 34 retro.
52.

Dito isso, passa-se ao exame das diversas garantias admitidas em Direito.

II.1.

Do seguro- garantia

53.
Conforme o Anexo I da Circular 232, de 3 de junho de 2003, da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), o seguro-garantia é aquele que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, conforme os termos da apólice. Embora a
referida definição se reporte apenas a uma obrigação contratual, o seguro- garantia pode estar
vinculado ao cumprimento de qualquer obrigação, desde que lícita e avençada no instrumento da
apólice. Nesse contexto, cita-se o seguro- garantia judicial, especificado no art. 656, § 2º do Código
de Processo Civil (CPC), cujo propósito é substituir a penhora, na fase de execução por quantia
certa de devedor solvente, estando associado não a um contrato mas à decisão de mérito da fase de
cumprimento de uma sentença judicial ou de um processo de execução judicial.
54.
Acerca do assunto, cumpre citar a definição trazida por Gustavo de Medeiros Melo
(Seguro-garantia Judicial – Aspectos processuais e materiais de uma figura ainda desconhecida, em
http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/download/1933/1469, acesso em 22/10/2012),
segundo o qual o seguro-garantia é o contrato pelo qual a companhia seguradora presta a garantia de
proteção aos interesses do credor (segurado) relacionados com o adimplemento de uma obrigação
(legal ou contratual) do devedor, nos limites da apólice. No caso, o devedor é o tomador da garantia
junto à seguradora, em cuja apólice ele coloca o seu credor como segurado. Quanto ao beneficiário,
ou seja, aquele que receberá a indenização, ele pode ser o próprio segurado ou outra pessoa por ele
indicada, devendo constar expressamente da apólice.
55.
O traço distintivo do seguro- garantia do seguro geral é que aquele visa resguardar o
interesse do credor (segurado) relacionado ao cump rimento de uma obrigação do devedor
(tomador), enquanto este tem como escopo proteger o segurado de riscos determinados, não
associados a uma obrigação. Como exemplo da última modalidade cita-se o seguro de vida, o
seguro saúde e o seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre
(DPVAT).
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56.
Diante do exposto, entende-se que o seguro- garantia pode servir como instrumento
idôneo para assegurar o possível dano ao erário, até a decisão de mérito do TCU sobre o indício
relatado, uma vez que atende aos propósitos de liquidez e efetividade, podendo estar vinculado à
deliberação definitiva desta Corte de Contas acerca da matéria. Para tanto, deve o contrato em
exame apresentar as características listadas nos capítulos III e IV a seguir.
II.2.

Da carta de fiança bancária

57.
O contrato de fiança possui disciplina geral estabelecida pelo Código Civil, que
reservou capítulo específico para essa espécie de contrato (Capítulo XVIII do Título VI do Livro I
da Parte Especial do Código Civil (Da Fiança / Das várias espécie de contrato / Do Direito das
Obrigações). Eis a definição do instrumento trazida pelo art. 818 da Lei Civil: “Pelo contrato de
fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não
a cumpra.”
58.
No caso da fiança bancária, cuida-se de um contrato por meio do qual o banco (neste
caso, o fiador), garante o cumprimento da obrigação de seu cliente (neste caso, o afiançado), junto a
um credor em favor do qual a obrigação deve ser cumprida (neste caso, o beneficiário).
59.
Desse modo, entende-se que a carta de fiança bancária pode servir como instrumento
idôneo para assegurar o possível dano ao erário, até a decisão de mérito do TCU sobre o indício
relatado, uma vez que atende aos propósitos de liquidez e efe tividade, podendo estar vinculada à
deliberação definitiva desta Corte de Contas acerca da matéria. Para tanto, deve o contrato em
exame apresentar as características listadas nos capítulos III e IV a seguir.
II.3.

Da cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública mobiliária federal

60.
A Lei 10.179, de 6/2/2001 dispôs sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade
do Tesouro Nacional, tendo consolidado a legislação em vigor sobre a matéria e disciplinado a troca
dos títulos até então existentes por outros emitidos na forma da norma em exame (peça 9).
61.
Atualmente, todos os títulos públicos federais válidos são escriturais e estão registrados
no Sistema Centralizado de Liquidação e de Custódia (Selic). Nesse sentido, invoca-se o art. 5º da
Lei 10.179/2001:
Art. 5º A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á exclusivamente sob a forma
escritural, mediante registro dos respectivos direitos creditórios, bem assim das cessões desses
direitos, em sistema centralizado de liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também
creditados os resgates do principal e os rendimentos.

62.
O Selic é o depositário central dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco
Central do Brasil e nessa condição processa, relativamente a esses títulos, a emissão, o resgate, o
pagamento dos juros e a custódia. O sistema processa também a liquidação das operações
definitivas e compromissadas registradas em seu ambiente. Todos os títulos são escriturais, isto é,
emitidos exclusivamente na forma eletrônica. A liquidação da ponta financeira de cada operação é
realizada por intermédio do Sistema de Transferência de Reservas (STR), administrado pelo Bacen,
ao qual o Selic é interligado
63.
Acerca do assunto, foram editadas várias circulares pelo Banco Central do Brasil
(Bacen), estando atualmente válida a Circular - DC/BACEN/MF 3.587, de 26/3/2012, que aprovou
o novo regulamento do Selic (peça 10). Dentre os dispositivos da aludida norma, destacam-se:
Art. 1º O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é um sistema informatizado que
se destina à custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional, bem como ao
registro e à liquidação de operações com os referidos títulos.
Art. 4º A administração do Selic e de seus módulos complementares é de competência exclusiva
do Departamento de Operações do Mercado Aberto (Demab) do Banco Central do Brasil.
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64.
O Banco Central mantém, em sua página eletrônica na internet, o registro dos preços
praticados
na
negociação
de
títulos
federais
no
mercado
secundário
(http://www4.bcb.gov.br/pom/demab/negociacoes/apresentacao.asp). Da mesma forma, a
Associação Brasileira de Entidades do Mercados Financeiros e de Capitais (Ambima) divulga as
taxas máximas, mínimas e indicativas por ela coletadas para o mercado secundário de títulos
públicos
federais
(http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/precos/taxas-titpublicos/Pages/sobre.aspx - link “Consulta às Taxas Médias de Títulos Públicos.”.
65.
No que se refere à utilização de títulos como garantia do cumprimento de obrigações,
destaca-se que a Lei 8.666, de 21/6/1993, e a Lei Complementar 101, de 4/5/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF), a admitiram respectivamente para a execução de contratos
administrativos (art. 56, § 1º, inciso I) e para a obtenção de empréstimos (art. 61):
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: (Redação dada
pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)
(...)
Art 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema
centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de
empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

66.
O art. 66-B, §§ 3º a 6º da Lei 4.728, de 14/7/1965, que disciplina o mercado de capitais
e estabelece medidas para o seu desenvolvimento, prevê a possibilidade de cessão fiduciária em
garantia de títulos de crédito.
Art. 66-B. Omissis
(...)
§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário,
a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do
direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da
obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do
demonstrativo da operação realizada.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
§ 4º No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito
aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de
1997.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
§ 5º Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os arts. 1.421,
1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.(Incluído pela Lei
10.931, de 2004)
§ 6º Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei o disposto no
art. 644 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) (grifos
acrescidos)
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67.
Trata-se de modalidade especial de propriedade fiduciária, por meio da qual se transfere
a posse indireta e direta de títulos de crédito, do devedor para o credor de uma obrigação principal,
como garantia para o cumprimento desta. Caso o devedor não pague a dívida, no prazo estipulado, o
credor pode vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta
pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao
devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada.
68.
Do exposto, conclui-se que os títulos da dívida pública mobiliária federal constituem
bens que são negociados em ambiente que confere segurança jurídica às partes interessadas,
possuindo ainda as características de fácil valoração econômica e boa liquidez. Ademais, podem ser
ofertados em cessão fiduciária em garantia para os fins da LDO, desde que o contrato de garantia
apresente as características listadas nos capítulos III e IV a seguir.
II.4.

Do penhor, da anticrese e da hipoteca

69.
O Código Civil reservou o Título X do Livro III para disciplinar os denominados
direitos reais de garantia. Conforme o art. 1.419, por meio do penhor, da anticrese ou da hipoteca, o
devedor pode oferecer um bem como garantia de uma dívida, ficando ele, o bem, sujeito, por
vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
70.

Nas palavras de Orlando Gomes, o direito real de garantia é o que:
(...) confere ao credor a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor do bem aplicado
exclusivamente à sua satisfação.
Sua função é garantir ao credor o recebimento da dívida, por estar vinculado determinado bem
ao seu pagamento. O direito do credor concentra-se sobre determinado elemento patrimonial do
devedor.
Os atributos da sequela e preferência atestam a natureza substantiva e real.
(GOMES, Orlando, Direitos Reais, ed. 19, Rio de Janeiro, 2008, p. 378).

71.
Ao comparar a garantia real com a fidejussória ou pessoal, Carlos Roberto Gonçalves
afirma que aquela é mais eficaz, visto que vincula determinado bem do devedor ao pagamento da
dívida (Direito Civil Brasileiro, v. V, ed. 1, São Paulo, 2006, p. 491).
72.
Os direitos reais de garantia distinguem-se, em princípio, quanto ao objeto, porque o
penhor recai em coisas móveis, enquanto a hipoteca e anticrese, em bem imóveis. Levando em
conta a titularidade da posse, no penhor e na anticrese a coisa deve ser entregue ao credor ou, no
primeiro caso, a quem o represente; enquanto na hipoteca, conserva-se o bem em poder do devedor,
não ocorrendo transmissão da posse.
73.
Por essa última razão, entende-se inadequada a aceitação da anticrese, como uma das
garantias passíveis de serem utilizadas, para os fins propostos pela LDO. Considerando que o
credor do possível dano ao erário, é o órgão ou entidade federal responsável pelos recursos
orçamentários transferidos ou utilizados para a execução da obra, entende-se que a transferência da
posse de tais bens à Administração Pública envolve custos adicionais de administração e
manutenção que torna desvantajosa a substituição da retenção cautelar de valores por tal
modalidade de garantia.
74.
No caso do penhor, ainda que os bens móveis ofertados em garantia possam ficar
custodiados em agente credenciado, como a Caixa Econômica Federal, imputa ndo-se os custos
administrativos à empresa contratada, que os apresentou em garantia, entende-se que tal modalidade
não possui liquidez idêntica à garantia que se almeja substituir, na medida em que a alienação de
bens móveis, além de estar submetida a custoso processo de execução, a fim de ser convertida em
pecúnia, no caso de inadimplemento da obrigação garantida, pode envolver bem cuja aceitação no
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mercado é duvidosa. Por esse motivo, o penhor também não deve ser aceito para os fins
especificados pelo art. 93, § 1º, inciso V, da LDO/2013.
75.
Quanto à hipoteca, aponta-se que as vantagens advindas do caráter real de tal
modalidade de garantia, a exemplo do direito de preferência ou prelação, do direito de sequela e do
direito de excussão, conforme o art. 1.422 do Código Civil, conferem ao instituto da hipoteca os
atributos da segurança e da idoneidade, os quais se mostram fundamentais para qualquer
instrumento de garantia. Em que pese essa modalidade de garantia possuir menor liquidez que os
demais instrumentos propostos na presente instrução, entende-se que as características
supramencionadas e o propósito de ampliar as possibilidades de garantia a serem ofertadas pelos
interessados, no espírito de permitir uma utilização mais ampla possível do art. 93, § 1º, inciso V,
da LDO/2013, favorecem a aceitação da hipoteca, para os fins propostos na supramencionada
norma. Todavia, é preciso alertar para os cuidados necessários à correta verificação da expressão
econômica dos bens, conforme será descrito adiante.
II.5.

Da caução em dinheiro

76.
Quanto à caução em dinheiro, ressalta-se que tal modalidade de garantia apresenta uma
grande semelhança com a retenção cautelar de valores, uma vez que representam o depósito de
dinheiro em uma conta bancária de caução. A diferença entre elas reside no fato de que, na
retenção, o próprio órgão contratante realiza o bloqueio dos valores e, portanto, age como
depositário, enquanto na caução em dinheiro, o valor caucionado é depositado em conta bancária
aberta na Caixa Econômica Federal, que fica vinculada a uma obrigação é possui como titular o
caucionário (a pessoa jurídica garantida, no caso, a União ou a entidade federal responsável pela
dotação orçamentária utilizada) – vide o item 2.1 do capítulo 021126 do Manual do Siafi,
disponível em http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/021100/021126, consulta em
28/9/2012. Outrossim, na caução em dinheiro, há o depósito total do valor objeto da garantia,
enquanto na retenção o valor é retido, à medida que ocorrem as medições.
77.
Portanto, por constituir modalidade de garantia semelhante à retenção cautelar de
valores, no que se refere ao bem usado em garantia; e por representar situação de ainda maior ônus
a quem está sendo obrigado a garantir, no caso, a empresa contratada, visto que exige o depósito
total do montante da dívida potencial, entende-se que não há razão lógica para sugerir, como
alternativa à retenção cautelar de valores, a possibilidade de caução em dinheiro. Com isso, o
presente estudo não incluirá tal modalidade de caução, como uma das garantias a serem ofertadas e
admitidas, para os fins do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013.
78.
Restaram, portanto, como garantias idôneas para o propósito da LDO, o segurogarantia, a carta de fiança bancária, a cessão fiduciária em garantia de títulos públicos federais e a
hipoteca com bens imóveis.
79.
Passa-se, então, à definição dos aspectos processuais comuns à aceitação das referidas
garantias. Em seguida, serão tratadas as características específicas que as modalidades de garantia
escolhidas devem conter para fins de atender ao propósito do art. 93, § 1º, inciso V, da LDO/2013.
III.

Aspectos comuns às garantias a serem aceitas pelo Tribunal

III.1.

Da forma de aceitação

80.
Conforme o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, a aceitação das garantias em estudo
tem como consequência a reclassificação do indício de irregularidade, de IGP para IGR. Como a
classificação inicial do indício pode ser feita por decisão monocrática ou colegiada, por decorrência
lógica a reclassificação para IGR também poderia ser feita mediante despacho do Ministro Relator,
caso ele assim desejasse. Todavia, considerando a necessidade de se impor determinações à
entidade pública contratante por ocasião da decisão de aceitação da garantia, conforme será descrito
adiante, entende-se adequado que a aceitação das garantias ocorra mediante decisão colegiada desta
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Corte de Contas, estando condicionada à observância dos requisitos estabelecidos na instrução
normativa proposta, que deverão estar expressos em cláusulas dos respectivos contratos.
III.2.

Das partes

81.
Considerando o propósito do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, observa-se que o
oferecimento das garantias admitidas constitui uma opção livremente exercida pelas pessoas
jurídicas contratadas, a fim de evitar o exercício legítimo da tutela preventiva administrativa do
Tribunal e do Congresso Nacional, mediante a expedição de uma medida cautelar de paralisação da
obra, enquanto o TCU delibera sobre a ocorrência ou não da irregularidade. Dessa forma, o
consórcio ou sociedade empresária contratada, no âmbito de contrato administrativo custeado com
recursos federais, no qual foi identificado IGP, será o responsável pelo oferecimento da garantia,
sendo denominado, doravante, de devedor da obrigação principal acobertada pela garantia.
82.
Por outro lado, o credor da aludida obrigação, para os fins da presente norma, constitui
o órgão ou entidade da Administração Pública Federal, responsável pela dotação orçamentária
utilizada para a execução do contrato administrativo no qual foi identificado o IGP.
III.3.

Do valor da garantia

83.
Depreende-se do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013 que as garantias a serem aceitas
visam resguardar a cobertura integral dos prejuízos causados ao erário, decorrentes da continuidade
da execução física, orçamentária ou financeira dos contratos, convênios, etapas, parcelas ou
subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de irregularidades graves,
em processos de fiscalização realizados pelo TCU, classificados como IGP.
84.
Por esse motivo, seu valor deve ser idêntico ao montante do dano potencial ao erário
associado ao indício de irregularidade, apurado no referido processo, o qual corresponde ao valor
máximo do prejuízo ao erário, que adviria da execução integral do ajuste, nos moldes pactuados. O
referido valor deve ser atualizado até a data em que for prestada a garantia pelo mesmo índice
aplicável à atualização dos débitos do TCU.
85.
Nesse ponto, cumpre descrever sucintamente a sistemática utilizada pelas unidades
técnicas do Tribunal por ocasião da elaboração de relatórios de fiscalização de obras públicas, para
fins de especificar em que estágio processual será definido o valor do dano potencial, com vistas ao
oferecimento de seguro- garantia.
86.
Conforme o art. 96, § 2º, inciso IV da LDO/2013, da seleção de obras fiscalizadas pelo
TCU constará, para cada obra fiscalizada, sem prejuízo de outros dados co nsiderados relevantes
pelo Tribunal de Contas da União (listou):
IV - a natureza e a classificação dos indícios de irregularidades de acordo com sua gravidade,
bem como o pronunciamento acerca da estimativa do valor potencial do prejuízo ao erário e de
elementos que recomendem a paralisação preventiva da obra;

87.
Consoante orientação contida no Manual Fiscobras 2012, aprovado por meio da
Portaria-Segecex 11, de 2/4/2012, o valor do dano potencial ao erário deve obrigatoriamente ser
calculado e constar dos relatórios de auditoria, no caso de achados classificados como IGP. Além
do cumprimento do dispositivo da LDO supramencionado, tal ocorre, porque é necessário justificar
o enquadramento do indício de irregularidade nos critérios estabelecidos na LDO, dentre os quais se
inclui a demonstração da materialidade do dano associado ao achado em relação ao valor total
contratado. Por fim, o cálculo do valor do dano potencial possibilita a apuração dos benefícios
quantificáveis de controle externo, em cumprimento à Portaria-Segecex 10, de 30/3/2012. Nesse
sentido dispõem os item 47 e 56:
47. Apenas os relatórios das fiscalizações de obras possuem esse campo [Justificativa]. O leitor
vai usar essa informação para saber os motivos de uma obra ter recomendação de paralisação ou
não. A informação desse campo é sempre baseada na classificação de irregularidade grave da
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LDO vigente. Para este exercício, deve-se demonstrar que o achado implica provável dano ao
Erário em valor materialmente relevante em relação ao valor total contratado ou previsto para
contratação.
56. Ainda na aba "Objetos", a equipe obrigatoriamente deverá informar, sempre que houver,
especialmente nos casos de superfaturamento ou sobrepreço, o "Valor estimado do dano", o
qual deve ser compatível com os registros referentes aos benefícios quantificáveis de controle
externo. Para registrar essa informação, deve ser utilizado o link do valor. (grifos acrescidos)

88.
Dessa forma, constata-se que o valor do dano potencial associado ao indício de
irregularidade classificado pela equipe como IGP consta como informação obrigatória, incluída no
relatório de fiscalização.
89.
Todavia, a conclusão do relatório pela equipe de auditoria não mais implica a imediata
classificação da irregularidade como IGP por parte desta Corte de Contas (apenas suscetível de
reclassificação, desde que assim se manifestasse o relator ou o Tribunal), uma vez que, a partir da
LDO/2012, passou-se a exigir, como requisito de classificação da constatação de IGP pelo TCU,
decisão monocrática ou colegiada deste Tribunal, depois de assegurada a oportunidade de
manifestação preliminar, em 15 (quinze) dias corridos aos órgãos e entidades aos quais foram
atribuídas as supostas irregularidades. Nesses termos dispõe o art. 93, § 9º da LDO/2013:
§ 9º A classificação, pelo Tribunal de Contas da União, das constatações de fiscalização nas
modalidades previstas nos incisos IV e V do § 1º, dar-se-á por decisão monocrática ou
colegiada, que deve ser proferida no prazo máximo de quarenta dias corridos a contar da
conclusão da auditoria pela unidade técnica, dentro do qual deverá ser assegurada a
oportunidade de manifestação preliminar, em quinze dias corridos, aos órgãos e às entidades aos
quais foram atribuídas as supostas irregularidades.

90.
Dessa forma, a classificação de um indício de irregularidade como IGP requer expressa
manifestação do Relator ou o Colegiado, devendo haver, antes disso, a manifestação preliminar da
entidade acerca do achado de auditoria e nova análise da unidade técnica, confirmando ou não a
IGP.
91.
Nesse ponto, cumpre transcrever as orientações e determinações esposadas no
Acórdão 2.382/2011-TCU-Plenário, que trata da deliberação que atualizou o rito processual das
fiscalizações de obras públicas em face das inovações trazidas pela Lei 12.465/2011, de 12/8/2011
(LDO/2012), revisando os dispositivos do Acórdão 442/2010-TCU-Plenário (as disposições
permanecem válidas, tendo em vista a repetição dos dispositivos da LDO/2012, na LDO/2013):
9.6. autorizar às Unidades Técnicas envolvidas na Fiscalização de Obras Públicas, no âmbito do
Fiscobras, a colher a manifestação preliminar dos órgãos e entidades responsáveis com prazo de
15 (quinze) dias improrrogáveis, para fins de cumprimento do art. 91, § 9º da Lei 12.465, e
12/8/2011 (LDO/2012), nos casos em que o Secretário da respectiva unidade técnica se
manifestar ela IG-P/IG-R da obra fiscalizada, procedimento a ser realizado imediatamente após
a conclusão da fiscalização;
9.7. determinar que seja anexada, ao relatório sintético a ser encaminhado ao Congresso
Nacional, por meio do Sistema Fiscalis, a instrução com a análise da manifestação preliminar e
o correspondente despacho do Ministro-Relator ou Acórdão confirmando ou não a existência de
achado que se enquadra nos incisos IV e V do art. 91 da Lei 12.465/2011;
(...)
9.9. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data limite da manifestação preliminar e que
trata o item 9.6, para que as unidades técnicas encaminhem os processos com as respectivas
instruções aos gabinetes dos Ministros-Relatores, sendo obrigatório registrar, no despacho do
titular da unidade técnica, justificativa expressa nos casos de impossibilidade de cumprimento
desse prazo;
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92.
Sendo assim, considerando que o valor do dano potencial é calculado por ocasião da
elaboração do relatório de fiscalização, para cada indício de irregularidade classificado como IGP;
considerando que, após a conclusão daquele, o órgão ou entidade se manifestarão acerca do indício
relatado, podendo elidir ou alterar a classificação deste e o valor do dano potencial a ele associado;
considerando que a unidade técnica analisará a resposta da entidade e confirmará ou não a
ocorrência da IGP, calculando, no primeiro caso, o valor do dano potencial ao erário, em face das
novas considerações trazidas na manifestação preliminar; e considerando, por fim, que o Relator ou
o Tribunal deliberarão sobre o indício relatado, nos termos do art. 93, § 9º da LDO/2013; entendese que o valor do dano potencial definido na instrução da unidade técnica e anuído pela deliberação
do Relator ou do colegiado, caso haja concordância pela classificação do indício como IGP, deve
servir como base para o cálculo do valor das garantias, na hipótese de a empresa contratada optar
em exercer a faculdade prevista no art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013.
93.
Com isso, conclui-se que o valor da garantia deve ser idêntico ao montante do dano
potencial ao erário, constatado no processo desta Corte de Contas, após a análise da manifestação
preliminar dos interessados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente à época da
celebração da garantia, em decisão monocrática do Ministro Relator ou do Tribunal, atualizado até a
data em que for prestada a garantia, pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
III.4.

Da obrigação acobertada pela garantia

94.
De tudo que já foi exposto, repisa-se que as garantias em estudo visam prevenir o
possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado, consoante o art. 93, § 1°,
inciso V, da LDO/2013.
95.
Com isso, constata-se que o pagamento do dano materializado ao erário em razão da
continuidade da execução física, orçamentária e financeira da obra, apurado após a decisão de
mérito do TCU que resolver sobre a ocorrência do indício relatado, depois de todos os recursos
cabíveis no âmbito desta Corte de Contas, constitui a obrigação acobertada pela garantia proposta.
96.
Dito isso, faz-se oportuno expender considerações acerca do propósito das garantias em
estudo; da natureza, do objetivo e do rito processual dos processos de fiscalização; e da inadequação
da sistemática de tomada de contas especial, no caso de danos ainda não consumados, a fim de
justificar a opção pela conclusão do processo de fiscalização, como apto a ensejar a exigibilidade da
obrigação e por consequência a execução das garantias, caso a empresa contratada não cumpra a
obrigação.
97.
As garantias propostas não visam assegurar uma dívida líquida e certa, ou seja, aquela
imputada aos responsáveis após um processo de tomada de contas especial. Se assim o fosse, ess es
instrumentos seriam uma garantia da fase da execução, a exemplo da fiança e seguro-garantia
judicial, previstos no art. 656, § 2º do CPC, o que não se mostra coerente com os próprios termos do
art. 93 § 1°, inciso V, da LDO/2013 e com os princípios da efetividade da jurisdição, da
racionalidade administrativa e da razoável duração dos processos.
98.
Conforme o aludido dispositivo, as garantias em estudo têm um caráter nitidamente
preventivo, ou seja, elas visam prevenir a ocorrência do dano, até a decisão de mérito sobre o
indício de irregularidade classificado inicialmente como IGP. Trata-se, portanto, do típico exercício
da tutela preventiva por parte desta Corte de Contas, o qual busca, dentre outros, atender aos
princípios da efetividade da jurisdição, da racionalidade administrativa e da razoável duração dos
processos.
99.
Nesse contexto, o mecanismo trazido pela LDO constitui uma forma alternativa para se
conseguir a devolução de prejuízos cometidos ao erário, caso o TCU conclua que há a
irregularidade. Na visão do grupo de trabalho, as garantias em estudo representam uma etapa
preliminar à tomada de contas especial, que somente seria instaurada se não houvesse a integral
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reposição do erário após a decisão de mérito da fiscalização, seja pela empresa contratada seja por
meio da execução das garantias.
100.
Em vez de paralisar a execução da obra ou promover a retenção cautelar de pagamentos,
nesse caso com a anuência da empresa contratada, o TCU excepcionalmente autoriza a continuidade
da obra e, por consequência, a consumação dos supostos danos ao erário, desde que a empresa
assuma o compromisso, acobertado por uma garantia, de que devolverá o valor desses prejuízos,
quando o TCU decidir no mérito, após o exercício do contraditório e da ampla defesa e em cognição
exauriente, sobre a ocorrência da irregularidade.
101.
Desse modo, a decisão de mérito sobre o indício relatado só pode ser a do processo de
fiscalização, que, após a manifestação preliminar da entidade contratante, com espeque no art. 93, §
9º da LDO/2013, objetivando a confirmação da IGP, e a oitiva da empresa contratada e da entidade
contratante, com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, objetivando o
cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deliberará e fará coisa julgada
formal, após cognição ampla e exauriente, sobre:
a) a ocorrência da irregularidade;
b) a aplicação de sanções aos responsáveis, se for o caso;
c) o valor do sobrepreço (dano associado ao contrato)
d) a adoção das providências visando ao exato cumprimento da lei, fixando prazo para
a repactuação do contrato, de modo expurgar o sobrepreço.
102.
É oportuno registrar que, nos termos do inciso IX, do art. 71 da Constituição, compete
ao TCU assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, sendo esta a decisão de mérito de um processo de
fiscalização, quanto ao controle objetivo.
103.
Como forma de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, antes da
referida decisão, o art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU previu a oitiva preliminar da
empresa contratada e da entidade contratante, a fim de possibilitar a formação de cognição ampla
sobre a matéria.
Art. 250. Ao apreciar processo relativo à fiscalização de atos e contratos, o relator ou o
Tribunal:
V – determinará a oitiva da entidade fiscalizada e do terceiro interessado para, no prazo de
quinze dias, manifestarem-se sobre fatos que possam resultar em decisão do Tribunal no sentido
de desconstituir ato ou processo administrativo ou alterar contrato em seu desfavor.

104.
Após o transcurso desta etapa, o TCU fará coisa julgada formal sobre a matéria
apreciada, devendo a decisão proferida, após os recursos admissíveis nesta Corte de Contas, ser apta
para desencadear a cobrança administrativa do dano consumado, em face da irregularidade
confirmada de maneira definitiva pelo TCU.
105.
Afinal, por meio da decisão de mérito do processo de fiscalização, este Tribunal realiza
o juízo de concreção ou subsunção dos fatos identificados e discutidos no processo, mediante
cognição ampla, a uma norma abstrata prevista no ordenamento jurídico, e certifica a vontade
concreta da lei para o caso concreto.
106.
Portanto, não faz sentido vincular a cobrança da obrigação acobertada pela garantia a
um processo de tomada de contas especial. Esperar pelo transcurso e pela conclusão da TCE para
que se possa cobrar a dívida do devedor, ou, se for o caso, de seu garantidor (fiador ou seguradora),
é desprestigiar os princípios da efetividade da jurisdição e da racionalidade administrativa, uma vez
que já ocorre, no âmbito do processo de fiscalização, a prática de atos processuais relativas ao
exercício do contraditório e da mais ampla defesa, os quais se mostram idôneos para a obtenção da
verdade formal sobre a matéria controvertida – a existência ou não da irregularidade e do dano.
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107.
Outrossim, cumpre ressaltar que a tomada de contas especial é apenas uma das formas
existentes para a cobrança de danos perpetrados ao erário, devendo, antes disso, ser esgotadas as
providências administrativas pela entidade credora do prejuízo, visando à devolução da dívida pelos
responsáveis. Afinal, a teor do art. 8° da Lei 8.443/92, c/c o art. 1º, caput, §3º, da Instrução
Normativa TCU 56, de 5/12/2007, compete à autoridade administrativa responsável a adoção das
providências iniciais para a "apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do
dano e obtenção do ressarcimento", devendo instaurar a competente tomada de contas especial
apenas quando "esgotadas as medidas administrativas internas sem obtenção do ressarcimento
pretendido (...)".
108.
Ademais, associar a execução das garantias à conclusão da TCE significa estender a
vigência dos contratos de garantia por um prazo muito longo. Isso porque o regular andamento e,
portanto, a conclusão de uma TCE depende do encerramento do contrato de execução das obras, ou
seja, quando for possível apurar todas as medições e pagamentos e calcular o valor total do débito,
para fins de citação. Sendo assim, seria preciso aguardar o transcurso contratual e, ainda, todo o rito
processual para o exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os recursos inerentes,
para somente então se acionar o devedor e executar a garantia. Como consequência, o longo tempo
transcorrido para manter o contrato de garantia válido durante todo esse ínterim implicaria um custo
muito elevado do instrumento de garantia a ser arcado pelo devedor, especialmente no caso da carta
de fiança-bancária e do seguro-garantia, o que significaria a inviabilidade da utilização dessas
modalidades e, portanto, um desvirtuamento do propósito do legislador orçamentário.
109.
Por outro lado, as garantias propostas, embora com amparo legal, têm nítida natureza
convencional, podendo as partes estipularem livremente as obrigações e as condições de
exigibilidade, desde que não haja violação a normas de ordem pública. Nesse sentido, não haveria
qualquer ilegalidade em se vincular o cumprimento da obrigação ao mérito da decisão do processo
de fiscalização que apurar a irregularidade, o que ocorreria por adesão das partes ao modelo de
apólice proposto nesta instrução.
110.
Conclui-se, portanto, com vistas a atender o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, e os
princípios da racionalidade administrativa, da rápida duração dos processos administrativos e da
efetividade do processo, que a obrigação acobertada pelas garantias propostas é o pagamento pelo
devedor ao credor, nos termos definidos no capítulo III.5 adiante, do valor do dano consumado
apurado em razão de decisão definitiva de mérito do processo de fiscalização que deliberar sobre a
irregularidade, depois de esgotados todos os recursos cabíveis no âmbito do TCU, atualizado
monetariamente pelo mesmo índice utilizado para atualização dos débitos do TCU.
III.5.

Do valor da obrigação acobertada pela garantia

111.
Conforme exposto em vários pontos da instrução, as garantias em estudo visam garantir
a cobertura integral dos prejuízos que podem ser causados ao erário em decorrência da continuidade
da execução física, orçamentária ou financeira dos contratos, convênios, etapas, parcelas ou
subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de irregularidades graves
classificados como IGP, apurados em processos de fiscalização realizados pelo TCU.
112.
Por esse motivo, o valor da obrigação a ser paga pelo devedor ao credor é o montante
do dano consumado, apurado em face da decisão definitiva de mérito do processo que aprecia a
irregularidade, atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do
TCU. Dito de outra forma, constitui o valor do prejuízo materializado em razão da continuidade da
execução do contrato, calculado após a decisão de mérito que resolver de forma definitiva, com
base nos preços de referência definidos na referida deliberação, após o transcurso de todos os
recursos admissíveis no âmbito do TCU, sobre a ocorrência da irregularidade.
113.
Nesse ponto, cumpre recapitular o contexto em que ocorrem os atos processuais do
processo de fiscalização e a apresentação de garantia. Quando da realização da fiscalização, é
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apurado o valor do dano potencial associado ao indício de irregularidade classificado como IGP,
conforme o capítulo III.3 retro. Com a apresentação da garantia e a consequente aceitação desta
pelo TCU, o indício é reclassificado como IGR e a obra é retomada, podendo haver, a partir daí, a
realização de medições e pagamentos. Com a continuidade da execução do empreendimento, o dano
potencial vai paulatinamente se convertendo em dano consumado, à medida que as medições e os
pagamentos vão se realizando. Nesse ínterim, o processo que aprecia a irregularidade tem o seu
andamento regular, até a decisão de mérito e a deliberação dos recursos eventualmente interpostos
contra a primeira. Quando o processo chega finalmente à decisão definitiva de mérito, após o
julgamento de todos os recursos, supondo que haja a confirmação da ocorrência da irregularidade,
surgirá para o devedor a obrigação de pagar administrativamente o montante do dano consumado,
conforme exposto no capítulo III.4 retro.
114.
Desse modo, a deliberação de mérito do processo de fiscalização, além de assinar prazo
para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada ilegalidade, supondo a confirmação da irregularidade, o que fará com que o dano ao
erário não mais se consume a partir de então, determinará providências administrativas internas,
para que o devedor recolha aos cofres do credor, o valor do dano consumado até então, dentre as
quais se incluem:
a) determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a.1) efetue o cálculo do dano consumado atualizado pelo mesmo índice aplicável à
atualização dos débitos do TCU, com base nos preços definidos na decisão de mérito de que trata o
caput e nos quantitativos de serviços medidos até então;
a.2) comunique ao credor o valor apurado na alínea anterior, para os fins dispostos na
letra “b”;
b) assinatura de prazo para que o credor:
b.1) notifique o devedor para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a
alínea “a.1” aos cofres do credor, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência, encaminhandolhe a documentação necessária e informando-o que a não demonstração do pagamento no referido
prazo ensejará a realização de providências administrativas visando à execução da garantia;
b.2) encaminhe ao TCU cópia do ofício de que trata a alínea “b.1”, juntamente com o
comprovante de recebimento pelo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência do
respectivo expediente;
b.3) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação de que trata a alínea “b.1”, se for o caso, por parte do devedor ou de seu garantidor, se for
o caso, no prazo de 15 (quinze) dias após o esgotamento do prazo de cumprimento.
115.

Retoma-se, aqui, a metodologia de cálculo do valor do dano consumado.

116.
Depois do reinício da obra, ocorrem várias medições. A estipulação do valor exato do
dano consumado depende de um cálculo que leva em conta cada medição, assumindo a seguinte
expressão, que representa a metodologia de cálculo definida pelo TCU no
Acórdão 2.319/2009-TCU-Plenário e especificada no item 206 do Roteiro de Auditoria de Obras
Públicas, aprovado por meio da Portaria-Segecex 38, de 8/11/2011:
Dano Consumado = ∑ di
Onde,
di = (qfinal i ).( pi - p*i ), se pi > p*i , senão di =0
di – sobrepreço do item de serviço i;
qfinal i - quantidade final do item i;
pi – preço unitário do serviço i, medido ou pago;
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Se i = serviço novo, Então p*i = menor (ppi ; pci )
Senão p*i = ppi
ppi - preço unitário paradigma do serviço i;
pci - preço unitário do serviço i composto com os preços dos insumos constantes nos demais
serviços da obra;

117.
O valor do dano consumado pressupõe a decisão de mérito do TCU sobre a ocorrência
de irregularidade e, portanto, a definição sobre a ocorrência ou não do dano. Conforme visto nessa
deliberação, o TCU decide, após o contraditório e a ampla defesa, mediante cognição exauriente,
inclusive após todos os recursos disponíveis nesta Corte de Contas, os preços de mercado (p*i ), os
quais deverão ter sido necessariamente submetidos ao crivo dos interessados, por ocasião da oitiva
do art. 250, inciso V, do Regimento Interno. Ou seja, essa deliberação fará coisa julgada formal da
parcela “(pi - p*i)” da expressão (1) acima, a qual terá sido amplamente discutida com todos os
interessados.
118.
Somente restaria pendente, após a decisão de mérito, o valor da parcela “q finali”, que,
multiplicada pela expressão “(pi - p*i)” acima, corresponderia ao valor do dano consumado, a ser
cobrado do devedor, após a devida atualização monetária dessa quantia pelo mesmo índice aplicável
à atualização dos débitos do TCU.
119.
Registre-se, nesse ponto, que o grupo de trabalho não entende cabível a cobrança de
juros de mora sobre o valor apurado na forma dos itens 116 a 118 supra, pois além de a parcela de
juros estar associada à condenação de um responsável por um débito já constituído, o que não é o
caso, por se tratar de cobrança administrativa preliminar à instauração de tomada de contas especial,
não é objeto de investigação até esse momento processual a existência ou não de má- fé da empresa
contratada, sobretudo quando ela, de maneira espontânea, apresenta na fase preliminar da apuração
da irregularidade um instrumento de garantia idôneo para acobertar um dano ainda em discussão.
120.
Portanto, usando como analogia a faculdade concedida ao responsável no art. 202, § 4º
do Regimento Interno (comprovada a ocorrência da boa-fé e a inexistência de outras
irregularidades, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo), a
qual se reporta a uma dívida já constituída em uma tomada de contas especial, entende-se adequado
que o devedor seja notificado para pagar a quantia apurada na forma do item 116, apenas atualizada
monetariamente, sem a incidência de juros moratórios.
121.
Dito isso, passa-se à análise de questão fundamental, para a realização do cálculo
supramencionado. A fim de permitir a obtenção do o valor da parcela “q finali”, é preciso ter, à época
da deliberação de mérito, todas as medições e comprovantes de pagamento. Para tanto, visando
facilitar o saneamento desse incidente processual, que constitui mero cálculo, deve-se incluir na
deliberação que aceitar a garantia apresentada, de que trata o item 80 supra, a expedição de
determinação para que o órgão contratante envie, no prazo de até 10 (dez) dias após a data de cada
pagamento, cópia do processo de pagamento, incluindo boletim de medição, faturas e recibos de
pagamento, relacionado ao contrato administrativo em que foram identificados indícios de
irregularidade do tipo IGP, realizado após a conclusão da fiscalização.
122.
Nesse contexto, deve ser determinada a autuação de processo apartado de
monitoramento, com fulcro no art. 243 do Regimento Interno, de molde a juntar todos os
documentos especificados no item anterior e realizar as diligências cabíveis, sem obstaculizar o
regular andamento do processo que aprecia a irregularidade, inclusive na hipótese de este tramitar
por diferentes unidades, por ocasião de eventuais recursos.
123.

Sendo assim, conclui-se, neste tópico, que:
a) a decisão de mérito da fiscalização, caso confirme a ocorrência da irregularidade,
determinará a realização das providências internas e fixará prazo para a adoção de medidas visando
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ao exato cumprimento da lei, nos termos do item 114 retro e à cobrança administrativa do valor do
dano consumado, que será apurado pela unidade técnica responsável pelo processo, segundo a
fórmula e a metodologia indicadas nos itens 116 a 120 supra;
b) o valor da obrigação a ser paga pelo devedor ao credor é o montante do dano
consumado, apurado em face da decisão definitiva de mérito, calculado com base nos preços
definidos na aludida deliberação e nos quantitativos de serviços medidos até então, atualizado
monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
III.6.

Da execução da garantia

124.
Caso o devedor e, se for o caso, o garantidor não comprovem, no prazo estipulado, o
recolhimento do dano consumado, é necessário que o Tribunal adote providências objetivando a
execução judicial da garantia pelo credor.
125.
Nesse ponto, a fim de permitir que a Procuradoria Jurídica competente promova a
execução forçada da obrigação, sem passar por um processo judicial de conhecimento,
privilegiando assim o princípio da efetividade da jurisdição administrativa, no propósito de reaver
celeremente os prejuízos cometidos ao erário, faz-se necessário que a apólice do seguro-garantia
possua a natureza de título executivo extrajudicial.
126.
Para tanto, entende-se premente que os contratos de garantia se revistam de uma das
formas especificadas no art.585, inciso II, do Código de Processo Civil, ou seja, constituam
documento particular assinado pelo devedor, pelo credor, se for o caso, e por duas testemunhas.
Com isso, propõe-se incluir tal obrigação como condição de aceitação das garantias a serem
ofertadas.
127.
Dito isso, passa-se ao exame das providências processuais cabíveis ao caso, na hipótese
de não cumprimento da obrigação pelo devedor. Após a verificação do inadimplemento do devedor,
no prazo especificado, deve o Tribunal expedir nova deliberação, em seguida à regular instrução da
unidade técnica, contendo determinação ao credor para que execute a garantia. Na oportunidade,
deve ser ordenado o envio da documentação e das instruções necessárias ao credor e fixado o prazo
de 90 (noventa) dias para que este encaminhe os documentos comprobatórios do cumprimento da
deliberação, autuando-se um processo de monitoramento para tanto.
128.
Por fim, deve esta Corte de Contas deliberar, na oportunidade, sobre a oportunidade de
imediatamente instaurar processo de tomada de contas especial, visando à apuração dos fatos, à
identificação de novos responsáveis e à imediata citação.
III.7.

Da referência ao número do processo no contrato de garantia

129.
A fim de explicitar a obrigação principal resguardada pelo contrato de garantia, é
necessário que este contenha referência ao número do processo do Tribunal de Contas da União
onde está sendo apreciado o indício de irregularidade grave que ensejou a proposta de paralisação
da execução física, orçamentária ou financeira do contrato, convênio, etapa, parcela ou subtrecho
associados ao objeto contratual e que, decidirá, no mérito, sobre a ocorrência ou não da
irregularidade e fixará prazo para a devolução integral do dano consumado ocorrido até a data da
deliberação, atualizado monetariamente.
III.8.

Da substituição e complementação da garantia

130.
Após a aceitação da garantia, o devedor pode requerer sua substituição por outra
garantia, desde que estejam satisfeitos os critérios da presente instrução, a serem incluídos na norma
proposta, e assim requeira até o prazo estabelecido no tópico seguinte. Trata-se de atendimento ao
princípio da menor onerosidade para o devedor, de aplicação no processo executivo, mas que pode
ser transplantado para o incidente processual em exame.
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131.
No que se refere à substituição ou pedido de complementação de garantia por iniciativa
do TCU, fazem-se necessárias algumas considerações.
132.
Caso se identifique, no transcurso do processo de fiscalização, que houve um aumento
no valor do dano potencial, em razão da celebração de aditivos contratuais que incluíram itens
novos ou aumentaram quantitativos de itens com sobrepreço, é necessário que o Tribunal delibere
pela apresentação, por parte do devedor, de nova garantia da parcela do dano não acobertada, a fim
de permitir o atendimento amplo do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013.
133.
A complementação da garantia pode ocorrer mediante aditivo ao contrato de garantia ou
mediante a apresentação de nova garantia, dentre as especificadas na presente instrução,
constituindo obrigação do devedor, a fim de evitar a paralisação da execução financeira do trecho
da obra correspondente ao termo aditivo, ou seja, a medição e pagamento dos valores acrescentados
no referido instrumento.
134.
Por ocasião das discussões no âmbito do grupo de trabalho, especificamente no caso de
seguro-garantia, pensou-se em incluir tal obrigação, de complementação ou reforço da garantia
como obrigação do tomador coberta pela apólice. Ou seja, o não cumprimento da obrigação de
complementar a garantia configuraria sinistro, apto a ensejar a notificação da seguradora para que
pagasse o valor segurado.
135.
O assunto foi submetido à apreciação da Fenseg, em reunião ocorrida na sede deste
Tribunal, tendo sido aduzido que o valor da indenização a ser paga pela Seguradora – igual ao
montante do dano potencial - poderia ser, nesse contexto, bem superior ao valor do dano
consumado por ocasião da ocorrência do sinistro, o que configuraria um animus lucrandi da
garantia, ou seja, algo incompatível com a própria natureza do instituto.
136.
Ademais, ponderou-se que, na ocasião da ocorrência do aludido sinistro, era bastante
provável que o valor do dano consumado sequer pudesse ser calculado, em razão da suposta
pendência da decisão de mérito do TCU sobre a irregularidade. Por esses motivos, afirmou-se que o
mercado possivelmente não emitiria apólices com essas condições, o que dificultaria a utilização
dessa modalidade de seguro, para o fim que se propõe.
137.
Sendo assim, com vistas a proporcionar o uso da referida modalidade de garantia e
considerando que há remédio processual para instar a empresa contratada a apresentar nova
garantia, independentemente da primeira e sem ensejar o sinistro desta, qual seja, a recomendação
da paralisação da execução financeira do trecho da obra correspondente ao termo aditivo, entendese adequado não incluir a complementação da garantia como obrigação acobertada pela apólice, no
caso do seguro-garantia.
138.
Com relação às demais modalidades de garantia, entende-se não ser cabível incluir o
reforço da garantia como obrigação acobertada pelos referidos instrumentos, haja vista a existência,
conforme visto, de uma alternativa processual para instar o devedor a apresentar nova garantia
independente da primeira.
139.
De todo modo, a fim de permitir o acompanhamento de tal ocorrência, cumpre incluir
determinação à entidade contratante na deliberação de que trata o item 80 supra (a que aceitou a
garantia), para que envie a este Tribunal, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura, cópia dos
eventuais termos aditivos celebrados, incluindo planilhas contratuais de alteração de quantitativos e
inclusão de itens novos, relacionados ao contrato administrativo em que foram identificados
indícios de irregularidade do tipo IGP, assinados após a celebração do contrato de garantia.
III.9.

Do prazo máximo de aceitação

140.
Considerando que as garantias em estudo visam prevenir o possível dano ao erário, até a
decisão de mérito sobre o indício relatado, conforme o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, o
pedido de aceitação dos referidos instrumentos, por decorrência lógica, deve ser apresentado até a
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decisão de mérito do TCU que resolver de forma definitiva, após o transcurso de todos os recursos
administrativos cabíveis, acerca da ocorrência ou não da irregularidade do tipo IGP.
141.
Após essa deliberação, não há mais o que se acobertar ou garantir, pois, a partir de
então, em razão do caráter cogente das deliberações do Tribunal, a entidade contratante deve adotar
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, ou seja, deve conseguir junto à contratada
a repactuação do contrato e o pagamento do valor do dano, não havendo mais a possibilidade de o
ajuste continuar sem a correção das medidas impostas pelo TCU. Com isso, não havendo mais dano
a prevenir, porquanto não há mais possibilidade de consumação de novos prejuízos, a única
pendência, nesse estágio processual, seria a citação dos responsáveis para que devolvam o valor do
superfaturamento ocorrido até então, mediante a instauração de processo de tomada de contas
especial, caso a entidade contratante não logre obter, junto à contratada, a repactuação do ajuste e a
devolução do dano.
142.
Desse modo, estabelece-se como prazo máximo de aceitação das garantias em estudo, a
decisão de mérito do TCU que resolver de forma definitiva, após o transcurso de todos os recursos
administrativos cabíveis, acerca da ocorrência ou não da irregularidade do tipo IGP.
III.10.

Do foro

143.
Deve-se incluir nos contratos de garantia, a eleição de foro da Seção Judiciária da
Justiça Federal do credor, para dirimir questões entre o credor, o devedor e a eventual entidade que
oferece a garantia fidejussória (fiador ou seguradora). Trata-se de medida favorável ao interesse
público, porquanto facilita o acesso da Administração Pública ao Poder Judiciário.
IV.

Das garantias a serem admitidas pelo TCU - Características específicas

IV.1.

Seguro- garantia

144.
Embora a disciplina geral trazida no Capítulo XV do Título VI do Livro I da Parte
Especial do Código Civil (Do Seguro / Das várias espécie de contrato / Do Direito das Obrigações)
seja aplicável à modalidade do seguro-garantia, naquilo que for compatível com a espécie, a norma
jurídica que regulamentou a matéria foi a supramencionada Circular – Susep 232/2003, que assim o
fez com amparo no art. 36, alínea b, do Decreto-Lei 73, de 21/11/1966, assim vazado (redação
original):
Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como
órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades
Seguradoras:
b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de
acôrdo com as diretrizes do CNSP;

145.
Também conhecido em outros sistemas jurídicos como seguro fidejussório, seguro
fiança ou seguro caução, o seguro- garantia possui escassa literatura no Brasil. Gustavo de Medeiros
Melo, no artigo mencionado, descreve essa situação, mencionando a seguinte doutrina sobre o tema :
No Brasil, a literatura é escassa: COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito – estudo
jurídico. São Paulo: RT, 1968, p. 90; Notas retificadoras sobre seguro de crédito e fiança.
Direito Empresarial – Estudos e Pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 445; GOMES, Orlando.
Seguro de crédito e negócio fidejussório. Cláusula solve et repete. Novíssimas questões de
direito civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 1988, p. 267; CARNEIRO, Athos Gusmão. Segurogarantia. Ação de execução. Posição processual do IRB. RePro, 114/224

146.
No ordenamento jurídico nacional, a figura foi introduzida no Decreto-Lei 73/1966, que
estabeleceu, dentre outros, a obrigatoriedade de contratação do seguro em benefício do adquirente
de imóvel sujeito ao risco de descumprimento contratual por parte do incorporador e construtor.
Adiante, o seguro-garantia foi previsto como uma das modalidades de garantias a serem exigidas
dos licitantes, inicialmente no Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, e em seguida, no Decreto-Lei 2.300,
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de 21/11/1986, estando presente no regime jurídico licitatório que sucedeu à referida norma, mais
especificamente no art. 56 da Lei 8.666, de 21/6/1993, como garantia de cumprimento da proposta
apresentada na fase de licitação, exigível de todos os concorrentes, e de fiel cumprimento do
contrato, exigível do contratado.
147.
Conforme visto, a Susep regulamentou esse tipo de seguro, por meio da
Circular - Susep 232/2003, tendo previsto, no Anexo III, as seguintes modalidades de segurogarantia: do licitante; do construtor, do fornecedor e do prestador de serviços; de retenção de
pagamentos; de perfeito funcionamento; judicial; aduaneiro; imobiliário; e administrativo.
148.
Dessa forma, observa-se que o seguro-garantia judicial constou da aludida norma
regulamentar, antes mesmo de sua previsão legal, a qual somente se deu por meio da Lei 11.382, de
6/12/2006, que acrescentou o supramencionado § 2º ao art. 656 do Código de Processo Civil.
149.
Nesse ponto, é importante ressaltar que as modalidades de seguro contidas na Circular Susep 232/2003 não constituem enumeração taxativa. Nesse sentido, destaca-se que a aludida
norma estabeleceu as informações mínimas que deverão estar contidas na apólice, nas condições
gerais e nas condições especiais, não havendo óbice a que sejam acrescentadas outras cláusulas no
contrato de seguro- garantia.
150.
Em arrimo a essa constatação, ressalta-se que a nova Circular da Susep, que esteve
submetida a audiência pública em 2011, prevê expressamente, em seu art. 5º que “as sociedades
seguradoras poderão submeter produtos próprios por meio de Planos Não-Padronizados, para a
comercialização de Seguro-Garantia, respeitadas as normas vigentes e demais disposições previstas
nesta Circular.” (peça 6).
151.
Ademais, registre-se que a competência da Susep está jungida a baixar instruções e
expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes
do Conselho Nacional de Seguros Privados, conforme o supramencionado art. 36, alínea b, do
Decreto-Lei 73/1966. Desse modo, é possível que algum preceito da referida Circular possa ter sua
aplicação afastada diante de situação concreta a ser garantida, desde que o interesse acobertado seja
legítimo e sejam observadas as normas procedimentais estabelecidas para planos não-padronizados
e as demais normas de ordem pública.
152.
Outrossim, o contrato firmado entre o tomador e a seguradora possui natureza jurídica
de direito privado, em que prepondera a autonomia de vontade. Sendo assim, as partes podem
inserir e afastar cláusulas contidas em normas legais, desde que essas não sejam cogentes ou de
ordem pública.
153.
Ante o exposto, entende-se que é juridicamente possível a celebração de seguro- garantia
para acobertar o possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado, nos termos
admitidos pela LDO, desde que atendidas as peculiaridades do controle externo de contratos
administrativos exercido em cooperação mútua pelo TCU e pelo Congresso Nacional.
154.
Dito isso, passa-se ao exame das condições, a serem incluídas em instrução normativa,
aptas a afastar as cláusulas gerais e especiais contidas na Circular - Susep 232/2003, e, assim,
regulamentar a aceitação de seguro-garantia, pelo TCU, em substituição à retenção cautelar de
valores.
IV.1.1.

Das partes: Tomador, Segurado e Seguradora

155.
Conforme o Anexo I da Circular - Susep 232/2003, o tomador é o devedor das
obrigações por ele assumidas no contrato principal, que, no caso em estudo, são as estipuladas na
decisão de mérito do TCU, que resolver de forma definitiva, após todos os recursos admissíveis no
âmbito do Tribunal, sobre a ocorrência da irregularidade.
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156.
É o tomador quem irá contratar a garantia junto a uma instituição autorizada,
constituindo, no caso, a sociedade empresária ou consórcio responsável pela execução de contrato
administrativo no qual foi identificado o indício de irregularidade grave classificado como IGP. Tal
ideia decorre do próprio sentido do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, que condiciona a
continuidade do contrato à prática de atos por parte do contratado, quais sejam, a anuência à
retenção de valores ou à apresentação de garantias.
157.
Nos termos do Anexo I da Circular - Susep 232/2003, o segurado é o credor das
obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, que, no caso em estudo, são as
estipuladas na decisão de mérito do TCU, que resolver de forma definitiva, após todos os recursos
admissíveis no âmbito do Tribunal, sobre a ocorrência da irregularidade. No presente caso, o
segurado constitui o órgão ou entidade da Administração Pública Federal, responsável pela dotação
orçamentária utilizada para a execução do contrato administrativo no qual foi identificado o IGP.
158.
Durante os trabalhos, discutiu-se a possibilidade de se definir como segurado a União,
representada pelo TCU, e como beneficiário o órgão ou entidade federal responsável pela dotação
orçamentária. Tal sugestão se deveu à preocupação de que a entidade federal eve ntualmente não
adotasse de maneira eficiente as medidas administrativas necessárias à cobrança do tomador e da
seguradora, fazendo incidir, culposa ou dolosamente, as hipóteses de isenção de responsabilidade da
seguradora, previstas na Circular - Susep 232/2003:
9.1.A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação a esta apólice na ocorrência de
uma ou mais das seguintes hipóteses:
I.Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II.Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade
do segurado;
III.Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas
entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV. Atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado ou por seu representante legal.
9.2.Excluem-se, expressamente, da responsabilidade da seguradora, todas e quaisquer multas
que tenham caráter punitivo, salvo disposição em contrário prevista nas condições especiais.

159.
Todavia, reputou-se que a outra opção, ou seja, a inclusão do TCU como segurado, na
condição de representante da União, importaria dificuldades práticas e eventuais questionamentos
jurídicos que poderiam inviabilizar a utilização do instrumento.
160.
Acerca do primeiro ponto, a definição do TCU como segurado implicaria a necessidade
de ele assinar o contrato de seguro, o que representaria a criação de uma etapa administrativa
interna, estranha ao processo de controle externo. Nessa hipótese, somente depois de todo o rito
administrativo atinente à celebração de um contrato administrativo pelo TCU, o que envolveria a
verificação das condições da minuta do contrato e do cumprimento dessa instrução normativa e,
finalmente, a assinatura do instrumento por preposto da Administração do TCU, seria possível o
prosseguimento do processo de controle externo, visando à expedição da deliberação de que trata o
item 80 retro.
161.
Quanto ao segundo aspecto, poderia ser aventada a quebra da imparcialidade do
julgador, pelo fato de o TCU ser “parte” de um co ntrato, ou seja, ter interesse econômico em um
instrumento jurídico, cujo desfecho dependeria de um processo que ele próprio iria julgar.
162.
Por esses motivos e em razão da existência de mecanismos processuais para
acompanhar e instar o órgão federal a adotar as medidas administrativas visando à cobrança e
execução do seguro- garantia; dentre os quais se incluem a imputação de multa, declaração de
inidoneidade para o exercício de função pública e o eventual afastamento cautelar do gestor omisso,
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nos termos da Lei 8.443/1992, optou-se por definir como segurado o órgão ou entidade federal
responsável pela dotação orçamentária.
163.
Por fim, define-se como seguradora a sociedade de seguros garantidora, nos termos da
apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, em razão de
decisão proferida pelo TCU.
IV.1.2.

Do prazo de vigência

164.
Com relação ao prazo de vigência da garantia, tem-se que a natureza do bem jurídico
protegido – prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado –
exige que o seguro se mantenha válido durante toda a tramitação do processo do TCU que aprecia a
ocorrência do indício de irregularidade apontado por ocasião da fiscalização, permitindo que, com a
deliberação definitiva de mérito, após o transcurso de todas as espécies recursais dotadas de efeito
suspensivo, no âmbito desta Corte de Contas, seja possível exigir do tomador e da seguradora, em
caso de inadimplemento daquele, o cumprimento da obrigação de pagar o valor do dano
consumado, na hipótese de confirmação da irregularidade.
165.
Por estar vinculada a evento certo, porém com data de ocorrência indeterminada, a
obrigação acobertada pela apólice, dada a sua natureza condicional, exigiria que esta viesse a ter
prazo indeterminado, a exemplo do seguro-garantia judicial, que está associado à decisão de mérito
da fase de cumprimento de uma sentença judicial ou de um processo de execução judicial. Essa
necessidade reflete a regra contida no item VI do Anexo III da Circular Susep 232/2003, a qual
estabeleceu que “a cobertura desta apólice vigorará até a extinção das obrigações do tomador”.
166.
Tal estipulação se coaduna, inclusive, com jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vêm rejeitando alguns seguros garantia
judiciais, oferecidos em substituição à penhora de bens, em razão de estes possuírem prazo
determinado e por não assegurarem o tempo de duração da ação de execução. Nesse sentido,
invocam-se os seguintes precedentes:
IV - Logo, mesmo que essa nova caução pudesse se equivaler à fiança bancária, ela não tem o
condão de garantir a dívida, em decorrência de condições estabelecidas na apólice, quais sejam,
prazo de validade que precisa ser renovado periodicamente e garantia apenas das obrigações do
Tomador referente à ação cautelar 2006.51.01.015866-2.
REsp 1.098.193-RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/4/2009,
DJe 13/5/2009 – grifos acrescidos
Nesse diapasão, em relação ao caso dos autos, infere-se que a Fazenda Estadual, instada a se
manifestar sobre os bens ofertados, recusou a nomeação, ao fundamento de que o seguro
garantia não faz parte do rol elencado na Lei n.° 6.830/80, além de a apólice possuir prazo
determinado e diante da impossibilidade de se assegurar o tempo de duração da ação de
execução.
A recusa pela exequente mostra-se justificada, pois o bem oferecido à penhora, consistente na
apólice de seguro garantia, não atendeu aos requisitos estabelecidos na Lei de Execução Fiscal,
uma vez que possui data certa de vigência, findos os quais, o débito não mais estaria garantido.
Ora, independentemente da garantia que se oferece, seja ela composta de precatório, títulos de
crédito, bens móveis ou imóveis, semoventes, etc. o que impende considerar é a sua força de
garantir a dívida; a sua saúde enquanto garantia efetiva e eficaz para pôr fim à obrigação.
AI 0586303-14.2010.8.26.0000, Relator Desembargador Rui Stoco, 4ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16/5/2011.
Demais disso, afora a ausência de previsão legal específica, as vicissitudes que permeiam a
garantia ofertada, tais como a inobservância ao art. 9.º, da Lei de Execução Fiscal4, a exigência
de cumprimento das condições estabelecidas na apólice e prazo de validade que precisa ser
renovado periodicamente, inviabilizam por completo a garantia do Juízo.
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AI 0109672-26.2012.8.26.0000, Relator Desembargador Renato Delbianco, 2ª Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, 7/8/2012.

167.
A despeito da previsão contida na circular da Susep e do entendimento jurisprudencial
supramencionado, acerca da inadequação de seguros garantia judiciais com prazo determinado, o
que, pela natureza da garantia que ora se estuda também se aplica ao presente caso, extrai-se das
considerações trazidas por representantes da Federação Nacional de Seguradores Privados (Fenseg),
em reunião ocorrida na sede deste Tribunal, que a exigência de apólices com prazo indeterminado
tem servido de obstáculo a uma maior utilização desta espécie de garantia em processos judiciais.
168.
Isso porque, no contrato de seguro, o fator tempo é dado imprescindível para a
quantificação do risco a ser coberto, o que repercute no valor do prêmio e das retenções necessárias
para fazer frente ao sinistro eventualmente ocorrido. Segundo os representantes da Fenseg, há ainda
a limitação do prazo dos contratos de resseguros, cuja vigência máxima, segundo eles, é de cinco
anos. Nesses termos, permito- me transcrever email repassado pelo Presidente da Comissão de
Riscos de Crédito e Garantia da Fenseg (peça 15):
As apólices contam com uma variável na precificação que é o prazo, isto é, sem prazo
determinado não há como precificar.
A razão, além do critério de precificação e da limitação temporal do contrato de resseguro, é
baseada na figura do avalista, fiador, no nosso caso garantidor. Não se pode emitir um aval
eterno, precisa-se de prazo determinado para associarmos duas pessoas em uma união
compromissária, tal como na fiança locatícia ou fiador de locação de imóvel, onde a base
temporal é o próprio contrato de aluguel, precisa-se basear a garantia em um prazo determinado
contratual, pois o que se cobre é o prejuízo observado com o descumprimento de um
determinado contrato.
O que busca sempre é impedir que a vontade de um terceiro promova a maior duração da
obrigação do garantidor de uma determinada obrigação.

169.
No mesmo sentido, a Cosif/Susep, também por email, ressaltou que “com relação à
questão da vigência, realmente não é viável a estruturação de uma vigência indeterminada por
motivos técnicos de constituição de provisão.”.
170.
A rejeição pelo mercado de seguros à emissão de apólices com prazo indeterminado foi
o principal motivo para que a PGFN, ao editar a Portaria 1.153, de 13/8/2009, assim dispusesse no
art. 2º, §§ 2º e 3º da norma (peça 7):
§ 2º Alternativamente ao disposto no inciso V do caput [prazo de validade até a extinção das
obrigações do tomador, observado o disposto nos §§ 2º e 3º], o prazo de validade do seguro
garantia poderá ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a
obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado, em juízo
ou administrativamente, no caso de parcelamento, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se
o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das
seguintes providências:
I - depositar o valor segurado em dinheiro;
II – apresentar nova apólice de seguro garantia que atenda aos requisitos desta Portaria; ou
III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a Portaria PGFN nº 644, de 1º de abril de
2009.
§ 3º Caracteriza a ocorrência de sinistro de que trata o inciso VII do caput:
I – o não pagamento pelo tomador, quando determinado pelo juízo, do valor objeto da garantia;
II - o não atendimento, pelo tomador, do disposto no § 2º;
III - a exclusão do tomador de parcelamento, no caso de garantia em parcelamento
administrativo de débitos.
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171.
Trata-se de cláusula de renovação obrigatória a ser incluída nas apólices, como
obrigação do tomador, e que permite a aceitação de seguro-garantia em prazo inferior à extinção das
obrigações do tomador, desde que a seguradora se comprometa a honrar a obrigação caso aquele
não renove o seguro. Significa dizer que se o devedor não garantir a dívida mediante renovação do
seguro, apresentação de fiança bancária ou depósito do valor, a própria seguradora é quem efetuará
o depósito integral do valor segurado.
172.
A opção de incluir cláusula semelhante nos seguros garantia em estudo constou da
versão inicial da minuta da norma e foi apresentada aos representantes da Fenseg, que, após
discussões sobre o rito dos processos de fiscalização nesta Corte de Contas, entenderam, em um
primeiro momento, não ser possível a repetição desta condição nas apólices em discussão. Como
justificativa, aduziram que o bem jurídico protegido no seguro ofertado em face dos processos desta
Corte de Contas possui natureza distinta do tutelado pelo seguro do processo judicial, uma vez que
aquele, o do TCU, cobre um dano potencial em apuração, enquanto este acoberta uma dívida já
constituída em título líquido e certo, resguardando apenas a etapa da execução. Ademais,
expuseram que a não renovação do seguro, no âmbito do Tribunal, poderia implicar o pagamento,
pela seguradora, a título de indenização, de um valor de dano que sequer havia sido constituído e
quantificado pelo TCU, uma vez que a definição deste dependia da conclusão do processo de
fiscalização, que poderia não ter ocorrido, quando da recusa do tomador em renovar a apólice. Por
esses motivos, afirmaram que a repetição da cláusula de renovação obrigatória, no seguro em
estudo, por parte do TCU, poderia obstaculizar a oferta de apólices para a cobertura da situação
pretendida pelo Tribunal, comprometendo o uso de seguros garantia no âmbito desta Corte de
Contas.
173.
Diante desse cenário, sugere-se a adoção de medida alternativa à estipulação do seguro
até a extinção das obrigações do tomador e à imposição de obrigação de renovação, a fim de
aumentar, no novo cenário regulatório, a possibilidade de utilização dessa modalidade de garantia
nos processos desta Corte de Contas, ampliando, assim, as garantias passíveis de serem ofertadas
pelas empresas contratadas, sem prejudicar o propósito do instituto de resguardar a efetividade da
decisão de mérito do TCU.
174.
Para tanto, a única opção possível, no contexto de viabilizar o uso desta modalidade de
garantia, para os fins do disposto no art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, é estabelecer como
critério de aceitação do seguro- garantia a previsão de um prazo de vigência longo, que permita a
conclusão do processo que aprecia o indício de irregularidade apontado por ocasião da fiscalização.
175.
Nesse contexto, à falta de dados estatísticos do tempo médio transcorrido entre a data de
abertura e de arquivamento de um processo de fiscalização contendo IGP, adota-se a sugestão da
Fenseg, que levou em consideração a questão prática do custo e do interesse do mercado. Sendo
assim, sugere-se que as apólices do seguro- garantia em exame tenham um prazo de vigência de no
mínimo quatro anos, de molde a permitir uma situação de conciliação entre os interesses jurídicos
envolvidos, quais sejam, a conclusão do processo e a utilização da modalidade em exame.
176.
Como medida necessária para promover a rápida solução de mérito dos processos de
fiscalização, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração dos processos,
previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, de modo a evitar a expiração da garantia antes da deliberação
definitiva, deve esta Corte de Contas adotar um rito processual diferenciado para os processos com
indícios de irregularidade do tipo IGR nos quais tenha sido apresentado seguro-garantia.
177.

Para tanto, propõe-se que seja incluído no rito do Fiscobras, as seguintes determinações:
a) que os processos relativos a obras ou serviços contendo indícios de irregularidades
do tipo IGR nos quais tenha sido apresentado garantia pela empresa ou consórcio contratado sejam
instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, devendo a decisão de
mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses, contado da publicação da
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deliberação que reclassificou o indício de IGP para IGR;
b) que, independentemente da providência anterior, seja adotado obrigatoriamente nos
processos relativos a obras ou serviços contendo indícios de irregularidades do tipo IGR nos quais
tenha sido apresentado garantia pela empresa ou consórcio contratado o rito processual do art. 250,
§ 6º do Regimento Interno do TCU, ou seja, que seja dado prioridade ao deslinde do controle
objetivo na instrução processual, deixando para propor e analisar as medidas constantes dos incisos
II, III e IV do referido artigo em momento posterior à deliberação do Tribunal sobre a
irregularidade.
IV.1.3.

Do valor segurado

178.
Conforme o item 3.1 do Anexo I da Circular - Susep 232/2003, o valor segurado deve
ser entendido como o valor máximo nominal garantido pela apólice. Nesse passo, como o seguro
visa garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, seu valor está associado à
expressão financeira desta obrigação.
179.
Sendo assim, tomando por base o especificado no capítulo III.3 retro, o valor do seguro
a ser expresso na apólice deve ser idêntico ao montante do dano potencial ao erário, constatado no
processo desta Corte de Contas, após a análise da manifestação preliminar dos interessados, nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente à época da celebração do Seguro-Garantia, em
decisão monocrática do Ministro Relator ou do Tribunal, atualizado até a data em que for prestada a
garantia, pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
IV.1.4.

Do sinistro

180.
Conforme o cláusula XIII do item 2 do Anexo I da Circular - Susep 232/2003, configura
o sinistro o inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro. No presente caso, como o segurogarantia visa prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado,
consoante o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, constitui a obrigação acobertada pelo
instrumento, nos termos do capítulo III.4 retro, o pagamento pelo tomador ao segurado do dano
consumado, apurado em razão de decisão definitiva de mérito do processo de fiscalização que
deliberar sobre a irregularidade, depois de esgotados todos os recursos cabíveis no âmbito do TCU.
181.
Dessa forma, configura a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento de
indenização pela seguradora, após sua regular notificação, o não pagamento pelo tomador ao
segurado, no prazo fixado, do valor do dano consumado apurado pelo TCU, na forma especificada
no capítulo III.5 supra, atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos
débitos do TCU.
IV.1.5.

Do valor a ser cobrado do tomador e da seguradora

182.
Haja vista a sua natureza de contrato acessório de uma obrigação principal, que pode
estar contida em um contrato principal ou decorrer de uma determinação judicial, no caso do
seguro-garantia judicial, ou da decisão definitiva de mérito do TCU que apreciar a irregularidade de
um contrato administrativo, no caso do seguro de garantia de que trata o art. 93, § 1°, inciso V, da
LDO/2013, esta modalidade de garantia exige a prévia notificação do tomador, para que cumpra a
aquela obrigação, no prazo fixado. Somente com o inadimplemento deste, o que configura o
sinistro, a seguradora seria acionada para que pagasse o valor da indenização estabelecida na
apólice ao segurado.
183.

Nesse sentido, cumpre transcrever o item 6 do Anexo I da Circular - Susep 232/2003:
6.1.Comprovada pelo segurado a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas
pela presente apólice, e quando resultar infrutífera a notificação extrajudicial feita ao tomador, o
segurado terá o direito de exigir, da seguradora, a indenização devida.
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184.
Dito isso, repisa-se que o valor da obrigação acobertada pela garantia é o calculado na
forma do capítulo III.5 retro. Conforme visto, tal obrigação constitui o montante do dano
consumado, apurado caso a decisão definitiva de mérito conclua pela ocorrência da irregularidade,
atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
185.
No caso da modalidade de garantia em estudo, a deliberação de mérito do processo de
fiscalização, além de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade, supondo a confirmação da irregularidade, o
que fará com que o dano ao erário não mais se consume a partir de então, determinará providências
administrativas internas para que o tomador recolha aos cofres do segurado o valor do dano
consumado até então, atualizado monetariamente, dentre as quais se incluem:
a) determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a.1) efetue o cálculo do dano consumado, atualizado monetariamente pelo mesmo
índice aplicável à atualização dos débitos do TCU, com base nos preços definidos na decisão de
mérito e nos quantitativos de serviços medidos até então;
a.2) comunique ao segurado o valor apurado na alínea anterior, para os fins dispostos
na letra “b”, encaminhando- lhe a documentação de que trata o item 188 adiante;
b) assinatura de prazo para que o segurado:
b.1) notifique o tomador para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a
alínea “a.1” aos cofres do segurado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência, encaminhandolhe a documentação de que trata o item 188 adiante e informando-o que a não demonstração do
pagamento no referido prazo ensejará a notificação da seguradora e a realização de providências
administrativas visando à execução da garantia;
b.2) comunique à seguradora sobre a ocorrência de expectativa de sinistro,
encaminhando- lhe cópia da notificação e dos documentos enviados ao tomador;
b.3) notifique a seguradora a fim de que comprove o recolhimento do valor da
indenização aos cofres do segurado no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência, nos termos da
apólice, caso o tomador não adote a providência especificada na alínea “b.1”;
b.4) encaminhe ao TCU cópia dos ofícios de que tratam a alíneas “b.1”, “b.2” e “b.3”,
juntamente com o comprovante de recebimento pelo tomador e pela seguradora, no prazo de 5
(cinco) dias a partir da ciência do respectivo expediente;
b.5) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação de que trata as alíneas “b.1” e “b.3”, se for o caso, por parte do tomador e da seguradora,
no prazo de 15 (quinze) dias após o esgotamento dos respectivos prazos de cumprimento.
186.
Ressalta-se que, no caso da letra “b.3” supra, o valor da indenização corresponderá ao
do dano consumado apurado pelo Tribunal de Contas da União, nos termos da letra “b1”, atualizado
monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
187.
A comunicação e notificação de que tratam as alíneas “a.2” e “b.1” e “b.2” deverão ser
acompanhadas da seguinte documentação:
a) cópia da deliberação, acompanhada do relatório e voto, que resolver de forma
definitiva sobre a ocorrência da irregularidade;
b) cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive
das memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
c) demonstrativo de atualização do valor do dano consumado.
188.
A notificação de que trata a alínea “b.3” deverá ser acompanhada da seguinte
documentação:
a) cópia da documentação comprobatória da inadimplência do tomador (ofício de
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notificação e ciência do recebimento);
b) comprovante de atualização do valor da indenização;
189.

Sendo assim, conclui-se, neste tópico, que:
a) a decisão de mérito da fiscalização, caso confirme a ocorrência da irregularidade,
determinará a realização das providências internas especificadas no item 186 supra, visando à
cobrança administrativa do valor do dano consumado e da indenização, que serão apurados pela
unidade técnica responsável pelo processo, segundo a fórmula e a metodologia indicadas no
capítulo III.5;
b) o valor da obrigação a ser paga pelo tomador ao segurado é o montante do dano
consumado, atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do
TCU;
c) o valor da indenização a ser paga pela seguradora ao segurado, no caso do
inadimplemento do tomador, é o montante apurado no item anterior, atualizado monetariamente
pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
IV.1.6.

Do não pagamento do valor segurado pelo tomador e da indenização pela seguradora

190.
Caso o tomador e a seguradora não comprovem, no prazo estipulado, o recolhimento do
dano consumado e da indenização, é necessário que o Tribunal adote providências objetivando a
execução judicial, pelo segurado, da apólice do seguro-garantia.
191.
Com isso, após a verificação do inadimplemento do tomador e o não pagamento da
indenização pela seguradora no prazo especificado, deve o Tribunal expedir nova deliberação, após
regular instrução da unidade técnica, contendo determinação ao segurado para que execute a
apólice. Na oportunidade, deve ser ordenado o envio da documentação e das instruções necessárias
ao segurado e fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que este encaminhe os documentos
comprobatórios do cumprimento da deliberação, autuando-se um processo de monitoramento para
tanto.
192.
Por fim, deve esta Corte de Contas deliberar, na ocasião, sobre a oportunidade de
imediatamente instaurar processo de tomada de contas especial, visando à apuração dos fatos, à
identificação dos responsáveis e à imediata citação.
IV.1.7.

Da idoneidade da seguradora

193.
A fim de que seja aceito em substituição à retenção cautelar de valores, é imprescindível
que o seguro-garantia seja ofertado por empresa idônea, eis que, de outro modo, o ressarcimento do
dano não estaria efetivamente garantido.
58.
Acontece que incumbe à Susep a fiscalização sobre as seguradoras, nos termos do
art. 36 do Decreto-lei 73/1966, a seguir transcrito:
Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como
órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades
Seguradoras:
a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, fusão,
encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos das
Sociedades Seguradoras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao CNSP;
b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de
acôrdo com as diretrizes do CNSP;
c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatòriamente
pelo mercado segurador nacional;
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d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério
fixado pelo CNSP;
e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis;
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de 1967)
f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valôres obrigatòriamente inscritos em
garantia das reservas técnicas e do capital vinculado;
g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para
as Sociedades Seguradoras;
h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento dêste
Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do
CNSP e aplicar as penalidades cabíveis;
i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização para
funcionar no País;
j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento.

194.
Ademais, à Susep cabe proceder ao controle sobre o patrimônio líquido em relação às
obrigações das seguradoras, o que, em última análise, implica no exame d e sua (das seguradoras)
capacidade econômica, conforme os arts. 84 e 85 da aludida norma:
Art 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras constituirão
reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo
CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
§ 1o O patrimônio líquido das sociedades seguradoras não poderá ser inferior ao valor do
passivo não operacional, nem ao valor mínimo decorrente do cálculo da margem de solvência,
efetuado com base na regulamentação baixada pelo CNSP. (Incluído pela Lei nº 10.190, de

2001)
§ 2o O passivo não operacional será constituído pelo valor total das obrigações não cobertas por
bens garantidores.(Incluído pela Lei nº 10.190, de 2001)
§ 3o As sociedades seguradoras deverão adequar-se ao disposto neste artigo no prazo de um
ano, prorrogável por igual período e caso a caso, por decisão do CNSP. (Incluído pela Lei nº

10.190, de 2001)
Art 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão registrados na
SUSEP e não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer forma gravados em sua
previa e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito, as alienações realizadas ou os
gravames constituídos com violação dêste artigo. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 296, de

1967)
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatòriamente inscrita no
competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante simples requerimento firmado pela
Sociedade Seguradora e pela SUSEP.

195.
Desse modo, verifica-se que a Susep é a mais indicada para proceder à análise da
idoneidade das seguradoras, cabendo, portanto, para fins de verificação de tal aspecto, exigir do
tomador que, no ato da apresentação do seguro-garantia ao TCU, junte certidão de regularidade da
seguradora, perante a Susep, bem como dos seus respectivos administradores.
196.
Dessa forma, caso essas empresas estejam regulares perante aquela autarquia, é de se
presumir a idoneidade delas para garantir dívidas perante a União.
IV.1.8.

Do não pagamento do prêmio

197.
Da mesma forma que os demais seguros garantias, disciplinados na Circular Susep
232/2003, deve-se exigir a inclusão nas apólices da garantia em estudo, de menção expressa à
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“renúncia aos termos do artigo 763 da Lei 10.406, de 10/1/2002 (Código Civil) e do art. 12 do
Decreto-lei 73, de 21 de novembro de 1966”, os quais preconizam:
Art. 763. Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do
prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.
Art. 12. A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado vigerá a partir do dia previsto na
apólice ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do seguro até o pagamento do prêmio
e demais encargos.

198.
Embora se trate de cláusulas usuais das apólices atualmente expedidas, previstas na
retromencionada circular, entende-se adequado repetir tal exigência, como condição da garantia em
estudo, a fim de expressamente orientar esta Corte de Contas, a respeito da matéria.
IV.1.9.

Dos documentos a serem apresentados juntamente com a apólice

199.
No ato de apresentação da garantia ao TCU, para os fins dispostos no item 80 retro, o
tomador deverá formular pedido expresso de aceitação da garantia e juntar ao processo que aprecia
a irregularidade, os seguintes documentos:
a) apólice do seguro- garantia ou apenas o seu link de acesso no caso de apólice
digital;
b) certidão de regularidade, perante a Susep, da empresa seguradora, bem como dos
seus respectivos administradores;
c) comprovação de registro da apólice junto à Susep;
d) caso a apólice não seja digital, a comprovação dos poderes do signatário da apólice
para assunção, em nome do Tomador, das obrigações cobertas pela garantia;
200.
Recebida essa documentação, o TCU verificará o cumprimento das condições
estabelecidas na presente instrução, e, caso delibere pela aceitação da garantia ofertada, procederá à
reclassificação do indício de irregularidade para IGR, nos termos do item 80 retro, expedindo as
determinações de que cuidam os itens 121 e 139 supra.
IV.2.

Carta de Fiança-bancária

201.
O contrato de fiança possui disciplina geral estabelecida pelo Código Civil, que
reservou capítulo específico para essa espécie de contrato (Capítulo XVIII do Título VI do Livro I
da Parte Especial do Código Civil (Da Fiança / Das várias espécie de contrato / Do Direito das
Obrigações). Eis a definição do instrumento trazida pelo art. 818 da Lei Civil: “Pelo contrato de
fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não
a cumpra.”
202.
No caso da fiança bancária, cuida-se de um contrato por meio do qual o banco (fiador),
garante o cumprimento da obrigação de seu cliente (afiançado), junto a um credor em favor do qual
a obrigação deve ser cumprida (beneficiário).
203.
Trata-se de um contrato acessório, na medida em que não existe sem uma obrigação
principal, cujo adimplemento objetiva assegurar. No presente caso, considerando o objetivo
proposto, de servir como garantia do possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício
relatado, consoante o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, considera-se como obrigação acobertada
pelo contrato de fiança a de pagar o dano consumado, caso o TCU, em decisão definitiva de mérito,
depois de todos os recursos cabíveis no âmbito desta Corte de Contas, delibere pela ocorrência da
irregularidade e autorize a notificação da empresa contratada (afiançada) para que comprove o
pagamento da obrigação ao beneficiário, em um determinado prazo.
204.
Dessa forma, a garantia em estudo constitui uma espécie de fiança processual,
porquanto vinculada ao resultado de um processo administrativo desta Corte de Contas, que
estabelecerá a obrigação a ser cumprida pelo devedor, in casu, a empresa contratada.
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205.
Cuida-se de instrumento usualmente utilizado como garantia da execução de contratos,
nos termos do art. 56 da Lei 8.666/1993. Por esse motivo, entende-se, adequado, conforme visto,
admiti- lo também como garantia passível de ser aceita, para os fins propostos pelo art. 93, § 1°,
inciso V, da LDO/2013, desde que atenda aos critérios estabelecidos a seguir.
IV.2.1.

Das partes: Fiador, Afiançado e Beneficiário

206.
Conforme visto, por meio do contrato de fiança bancária, uma instituição bancária
(fiador) garante o cumprimento da obrigação da empresa contratada (afiançado), perante o credor da
obrigação principal (beneficiário).
207.
No caso em estudo, cuja garantia, repete-se, visa prevenir o possível dano ao erário, até
a decisão de mérito sobre o indício relatado, consoante o art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013,
definem-se as seguintes partes do contrato de fiança bancária:
a) fiador: instituição bancária signatária do contrato de fiança e que assume a condição
de principal pagador da obrigação acobertada pelo presente instrumento de garantia, em caso de
inadimplemento do Afiançado;
b) afiançado: é o devedor da obrigação acobertada pela garantia, constituindo a
sociedade empresária ou consórcio contratado para a execução de contrato administrativo custeado
com recursos federais, no qual foi identificado indício de irregularidade grave passível de ensejar a
paralisação da execução física, orçamentária ou financeira do aludido instrumento e/ou de convênio,
etapa, parcela ou subtrecho associados ao objeto contratual, em um processo de controle externo do
TCU; e
c) beneficiário: é credor da obrigação do afiançado acobertada pela garantia,
constituindo o órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela dotação
orçamentária utilizada para a execução do contrato administrativo no qual foi identificado o IGP.
IV.2.2.

Do valor afiançado

208.
Conforme visto, depreende-se do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013 que a garantia
em estudo visa garantir a cobertura integral dos prejuízos causados ao erário, decorrentes da
continuidade da execução física, orçamentária ou financeira dos contratos, convênios, etapas,
parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves, em processos de fiscalização realizados pelo TCU, classificados como IGP.
209.
Por esse motivo, o valor garantido deve ser idêntico ao montante do dano potencial ao
erário associado ao indício de irregularidade, apurado no referido processo, o qual corresponde ao
valor máximo do prejuízo ao erário, que adviria da execução integral do ajuste, nos moldes
pactuados.
210.
Conforme o disposto no capítulo III.3, recorda-se que o valor do dano potencial é
calculado por ocasião da elaboração do relatório de fiscalização, para cada indício de irregularidade
classificado como IGP. Após a conclusão do relatório, a unidade técnica colhe a manifestação
preliminar do órgão ou entidade contratante e analisa a resposta eventualmente encaminhada,
propondo a classificação do indício e o valor do dano potencial a ele associado, que é objeto de
deliberação pelo Relator ou pelo Tribunal, nos termos do art. 93, § 9º da LDO/2013.
211.
Todavia, o valor exato dos prejuízos causados ao erário, cujo pagamento constitui a
obrigação principal garantida, depende da conclusão do processo de controle externo que aprecia a
irregularidade e, ainda, da ocorrência de medições e pagamentos no contrato em análise. Assim, o
montante preciso da obrigação a ser coberta pela empresa contratada, caso o Tribunal decida no
mérito pela ocorrência da irregularidade, somente será conhecido após a referida deliberação,
quando será calculado o valor do dano consumado, na forma especificada no capítulo III.5.
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212.
Com isso, constata-se que o valor exato da obrigação principal constitui dívida futura
em relação à data da assinatura do contrato de fiança, o que impõe a disciplina do art. 821 do
Código Civil, assim vazado: “as dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste
caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do principal
devedor.”.
213.
Sendo assim, conclui- se que o valor constante do contrato de fiança constitui o
montante máximo da obrigação a ser pago pela empresa contratada (afiançada), o que impõe a
inclusão de cláusula contratual que discipline de que forma a obrigação principal se tornará líquida
e certa, o que somente ocorrerá após a deliberação de mérito do TCU sobre a ocorrência da
irregularidade e depois do transcurso de todos os recursos admissíveis nesta Corte de Contas, sendo
necessário, portanto, fazer expressa menção ao número do processo deste Tribunal.
214.
De qualquer forma, conclui-se que o valor afiançado, a ser incluído no contrato de
fiança como uma quantia máxima, constitui o montante do dano potencial ao erário constatado no
processo desta Corte de Contas após a análise da manifestação preliminar dos interessados, nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente à época da celebração do contrato de fiança, em
decisão monocrática do Ministro Relator ou do Tribunal.
IV.2.3.

Do prazo de vigência

215.
Conforme o art. 835 do Código Civil, o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da
fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. Diante do exposto, não há óbice jurídico
a estipulação de contrato de fiança bancária com prazo indeterminado, uma vez que esta
modalidade é regida pela disciplina geral trazida pela Lei Civil.
216.
Todavia, considerando que o prazo de vigência constitui fator sensível ao preço e,
portanto, para viabilizar a utilização desse tipo de garantia, e a fim de proporcionar um tratamento
uniforme à esta modalidade, frente ao seguro-garantia, opta-se em propor que os contratos de fiança
bancária a serem apresentados tenham um prazo de vigência de, no mínimo, quatro anos, nos
termos do item 175 retro. Da mesma forma, repetem-se as considerações esposadas nos itens 176 e
177 supra, quanto à necessidade de se estipular um rito processual diferenciado para os processos de
fiscalização contendo um indício de irregularidade do tipo IGR, em que tenha sido apresentada
garantia.
IV.2.4.

Do valor exato da obrigação

217.
O valor da obrigação a ser paga pelo Tomador ao Beneficiário é o montante do dano
consumado, apurado em face da decisão definitiva de mérito, atualizado monetariamente pelo
mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
218.
Nesse ponto, remete-se o leitor às considerações esposadas no capítulo III.5, as quais
explicitam os procedimentos a serem seguidor para a realização do cálculo do valor do dano
consumado, a notificação da empresa contratada para que efetue o pagamento do aludido valor, com
as adaptações que a espécie de garantia requer.
219.
Conforme visto, a deliberação de mérito do processo de fiscalização, além de assinar
prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
se verificada ilegalidade, supondo a confirmação da irregularidade, o que fará com que o dano ao
erário não mais se consume a partir de então, determinará providências administrativas internas,
para que o afiançado recolha aos cofres do beneficiário, o valor do dano consumado até então.
220.
No caso da carta de fiança bancária, as providências necessárias para a devolução do
valor exato da obrigação, constituem:
a) determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
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a.1) efetue o cálculo do dano consumado, atualizado monetariamente pelo mesmo
índice aplicável à atualização dos débitos do TCU, com base nos preços definidos na decisão de
mérito de que trata o item 219 supra e nos quantitativos de serviços medidos até então;
a.2) comunique ao beneficiário o valor apurado na alínea anterior, para os fins
dispostos na letra “b”;
b) assinatura de prazo para que o beneficiário:
b.1) notifique o afiançado para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a
alínea “a.1” aos cofres do beneficiário, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência,
encaminhando- lhe a documentação necessária e informando-o que a não demonstração do
pagamento no referido prazo ensejará a realização de providências administrativas visando à
cobrança do aludido valor junto a fiador e a posterior execução judicial da carta de fiança bancária
apresentada;
b.2) notifique o fiador para que comprove o recolhimento do valor da quantia de que
trata a alínea “a.1” aos cofres do beneficiário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
ciência, nos termos da carta de fiança bancária, caso o afiançado não adote a providência
especificada na alínea anterior, encaminhando-lhe a documentação necessária;
b.3) encaminhe ao TCU cópia dos ofícios de que tratam as alíneas “b.1” e “b.2”,
juntamente com o comprovante de recebimento pelo afiançado e pelo fiador, no prazo de 5 (cinco)
dias a partir da ciência dos respectivos expedientes;
b.4) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação de que trata as alíneas “b.1” e “b.2”, se for o caso, por parte do afiançado e do fiador, no
prazo de 15 (quinze) dias após o esgotamento dos respectivos prazos de cumprimento.
221.
A comunicação e as notificações de que tratam o item anterior deverão ser
acompanhadas da seguinte documentação:
c) cópia da deliberação, juntamente com o relatório e voto, que resolver de forma
definitiva sobre a ocorrência da irregularidade;
d) cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive
das memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
e) comprovante de atualização do valor do dano consumado.
IV.2.5.

Do não pagamento do valor da obrigação pelo afiançado e pelo fiador

222.
Caso o afiançado e o fiador não comprovem, no prazo estipulado, o recolhimento do
valor da obrigação, é necessário que o Tribunal adote providências objetiva ndo a execução judicial,
pelo beneficiário, da carta de fiança bancária.
223.
Com isso, após a verificação do inadimplemento do afiançado e do fiador, no prazo
especificado, deve o Tribunal expedir nova deliberação, após regular instrução da unidade técnica,
contendo determinação ao beneficiário para que execute a carta de fiança bancária. Na
oportunidade, deve ser ordenado o envio da documentação e das instruções necessárias ao
beneficiário e fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que este encaminhe os docume ntos
comprobatórios do cumprimento da deliberação, autuando-se um processo de monitoramento para
tanto.
224.
Por fim, deve esta Corte de Contas deliberar, na ocasião, sobre a oportunidade de
imediatamente instaurar processo de tomada de contas especial, visando à apuração dos fatos, à
identificação de novos responsáveis e à imediata citação.
IV.2.6.

Da renúncia ao benefício da ordem
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225.
A carta de fiança deve conter cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo
art. 827 do Código Civil, assim disposto: “O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem
direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. ”
226.
Constituindo cláusula convencional, não há qualquer ilegalidade em afastá-lo no
contrato em exame, de molde a permitir a execução direta dos bens do fiador, antes da dos bens da
empresa contratada, se assim preferir a Administração.
227.
Nesse ponto, cumpre destacar que a PGFN, ao regulamentar a aceitação de carta de
fiança bancária, para garantir débitos inscritos em dívida ativa da União, no âmbito daquele órgão,
também previu a renúncia ao benefício da ordem, como condição para oferta dessa garantia – art.
2º, inciso II, da Portaria PGFN 644, de 1/4/2009 (peça 8).
228.
Trata-se, portanto, de opção desejável, a fim de reforçar a efetividade do instrumento no
propósito de restituir os cofres públicos.
IV.2.7.

Da renúncia ao direito de exoneração da condição de Fiador

229.
Da mesma forma que a condição anterior, entende-se importante, como mecanismo de
reforço da efetividade do instrumento no propósito de restituir os cofres públicos, exigir a renúncia
expressa pelo fiador do direito especificado no art. 835 da Lei Civil: “O fiador poderá exonerar-se
da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por
todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor. ”
230.
Nesse ponto, cumpre destacar que a PGFN, ao regulamentar a aceitação de carta de
fiança bancária, para garantir débitos inscritos em dívida ativa da União, no âmbito daquele órgão,
também previu a renúncia ao direito de exoneração da condição de Fiador, como requisito para
oferta dessa garantia – art. 2º, inciso III, da Portaria PGFN 644, de 1/4/2009.
IV.2.8.

Da idoneidade da instituição financeira para expedir a carta de fiança bancária

231.
A carta de fiança bancária deve conter declaração do fiador de que o presente
instrumento está devidamente contabilizado e que satisfaz às determinações do Banco Central do
Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários do contrato estão
autorizados a prestar a fiança.
232.
Ademais, a referida declaração deve fazer constar que o fiador está autorizado pelo
Banco Central do Brasil a expedir carta de fiança e que o valor desta se contém dentro dos limites
que lhe são autorizados pela referida entidade federal.
IV.3.

Cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública mobiliária federal

233.
A cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública federal consiste na
transferência da posse direta e indireta de títulos públicos por uma determinada pessoa, devedora de
uma obrigação principal, a uma outra pessoa, credora da obrigação, como garantia do cumprimento
desta.
234.
O instituto da cessão fiduciária encerra modalidade especial de propriedade fiduciária,
estabelecido pelo art. 66-B, §§ 3º a 6º da Lei 4.728, de 14/7/1965, que disciplina o mercado de
capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento.
Art. 66-B. Omissis
(...)
§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário,
a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do
direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da
obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária
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independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do
demonstrativo da operação realizada.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
§ 4º No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito
aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de
1997.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004)
§ 5º Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei os arts. 1.421,
1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.(Incluído pela Lei
10.931, de 2004)
§ 6º Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta Lei o disposto no
art. 644 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.(Incluído pela Lei 10.931, de 2004) (grifos
acrescidos)

235.
Os arts. 18 a 20 da Lei 9.514, de 20/11/1997, mencionado no § 4º do artigo supracitado,
trata dos requisitos e cláusulas que devem constar do contrato de cessão fiduciária em garantia no
âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário, o qual se aplicam, por expressa disposição legal,
à modalidade de garantia sugerida no presente trabalho. Nesse ponto, transcrevem-se os
dispositivos mencionados:
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da
titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida garantida, e conterá, além de outros
elementos, os seguintes:
I - o total da dívida ou sua estimativa;
II - o local, a data e a forma de pagamento;
III - a taxa de juros;
IV - a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de:
I - conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra
qualquer detentor, inclusive o próprio cedente;
II - promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente, enquanto durar a cessão
fiduciária;
III - usar das ações, recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos
cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel;
IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente.
§ 1º As importâncias recebidas na forma do inciso IV deste artigo, depois de deduzidas as
despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação
objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o
credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber além do que este lhe
devia.
§ 2º Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o
pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de
administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente
nas condições convencionadas no contrato.

236.
No caso em estudo, entende-se adequada a aceitação de títulos da dívida pública
mobiliária federal, em cessão fiduciária, haja vista a liquidez e segurança do sistema de liquidação e
custódia oferecido pelo Selic, conforme especificado nos itens 60 a 68 supra.
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237.
Nesse sentido, repisa-se que a negociação de títulos públicos federais se dá
eletronicamente no Selic, que atua como depositário central dos títulos da dívida pública mobiliária
federal interna e processa o registro e a liquidação financeira das operações realizadas com esses
títulos, pelo seu valor bruto e em tempo real, garantindo segurança, agilidade e transparência aos
negócios.
238.
Acerca da operação de cessão fiduciária de títulos públicos, o sistema prevê a operação,
conforme os arts. 43 e 44 da Circular DC/BACEN/MF 3.587/2012,
Art. 43. A cessão fiduciária é efetivada mediante transferência dos títulos de conta de custódia
normal de livre movimentação em que se encontrem os títulos do garantidor para conta de
custódia normal cessão fiduciária, individualizada, ou não, em nome do garantido.
Art. 44. A cessão fiduciária também pode ser realizada mediante a interveniência de terceiro,
caso em que os títulos ficam registrados em conta de custódia especial cessão fiduciária de
titularidade do interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido.

239.
Desse modo, considerando que a cessão fiduciária em garantia de títulos públicos
federais cumpre satisfatoriamente os requisitos gerais estabelecidos no item 34 retro, conforme
especificado nos itens 60 a 68 supra, entende-se cabível admiti- la como garantia passível de ser
aceita, para os fins propostos pelo art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013, desde que atenda aos
critérios estabelecidos a seguir.
IV.3.1.

Das partes

240.
Considerando que a presente garantia, repete-se, visa prevenir o possível dano ao erário,
até a decisão de mérito sobre o indício relatado, definem-se as seguintes partes do contrato de
cessão fiduciária de títulos públicos:
a) Devedor fiduciário ou garantidor: é o devedor da obrigação acobertada pela
garantia, constituindo a sociedade empresária ou consórcio contratado para a execução de contrato
administrativo custeado com recursos federais, no qual foi identificado indício de irregularidade
grave passível de ensejar a paralisação da execução física, orçamentária ou financeira do aludido
instrumento e/ou de convênio, etapa, parcela ou subtrecho associados ao objeto contratual, em um
processo de controle externo do TCU;
b) Credor fiduciário ou garantido: é credor da obrigação do devedor fiduciário ou
garantidor acobertada pela garantia, constituindo o órgão ou entidade da Administração Pública
Federal responsável pela dotação orçamentária utilizada para a execução do contrato administrativo
no qual foi identificado o IGP;
c) Custodiante: instituição registrada como participante liquidante transmissor de
comandos do Selic, que custodiará os títulos públicos oferecidos em garantia.
IV.3.2.

Da operacionalização

241.
O capítulo IV do Manual do Usuário do Selic estabelece os vários tipos de contas,
destacando-se dentre estas as de custódia, cuja função é armazenar títulos públicos (peça 11, p. 2940).
242.
As contas de custódia, por sua vez, podem ser de diferentes tipos, havendo entre elas a
conta cessão fiduciária com e sem interveniente. O capítulo VII do aludido manual assim descreve
esta operação e as característica dessa conta (peça 11, p. 280):
A cessão fiduciária tem por objetivo constituir garantia a outra operação, cursada ou não no
Selic. Garantidor é o participante que constitui a garantia e garantido, o participante que recebe
a garantia. A cessão fiduciária pode ser realizada mediante a interveniência ou não de terceiro,
denominado interveniente.
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A cessão fiduciária é efetivada mediante transferência dos títulos de conta de custódia normal
de livre movimentação em que se encontrem os títulos do garantidor para conta de custódia
normal cessão fiduciária, que deverá ser:
1 sempre individualizada, quando o garantido for participante; ou
2 individualizada ou não (sintética), quando o garantido for cliente.
A cessão fiduciária também pode ser realizada mediante a interveniência de terceiro, caso em
que os títulos ficam registrados em conta de custódia especial cessão fiduciária de titularidade
do interveniente, individualizada, ou não, em nome do garantido.

243.
A operação cessão fiduciária (1021/SEL1021) é utilizada, como o próprio nome indica,
na cessão fiduciária de títulos públicos, com ou sem interveniente, assumindo as finalidades de:
a) constituição ou reforço de garantia;
b) liberação parcial ou total de garantia;
c) execução parcial ou total de garantia; e
d) transferência parcial ou total de garantia.
244.
No caso da cessão fiduciária sem interveniente, transferem-se os títulos da conta de
custódia de livre movimentação do garantidor para a conta cessão fiduciária sem interveniente em
nome do garantido, que é criada por participante transmissor de comandos no sistema, nesse
trabalho denominado de custodiante. Caso haja o inadimplemento da obrigação acobertada pela
garantia, o custodiante, mediante comunicação do garantido, comandará a execução total ou parcial
da garantia, nos termos especificados no contrato de cessão fiduciária em garantia.
245.
Nesse ponto, cumpre registrar que, conforme o Manual do Selic (peça 11, p. 26-27),
podem ser participantes do Selic, além do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional:
a) bancos, caixas econômicas, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
b) demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen;
c) outras entidades a critério do administrador do Selic.
246.

Para efeito de liquidação financeira, o participante é classificado como:
a) Liquidante: se titular, no STR, de conta Reservas Bancárias ou de Conta de
Liquidação, desde que, nessa última hipótese, tenha optado pela condição de liquidante no Selic.
b) Não liquidante: participante que liquida suas operações por meio de um participante
liquidante.
247.
A transmissão de comandos pelos participantes, por sua vez, é efetuada de acordo com
o quadro a seguir, retirado do Manual do Selic (peça 11, p. 27):
Participante
Liquidante
Não liquidante transmissor de comandos
Liquidante-padrão

Registro
Transmite comandos de operações,
próprias ou de clientes.
Transmite comandos de operações,
próprias ou de clientes.
Transmite comandos das operações,
próprias ou de clientes, e de participante
não liquidante que lhe tenha dado essa
incumbência.

248.
Dessa forma, sugere-se que o contrato de cessão fiduciária em garantia de títulos
públicos, para os fins propostos na LDO, possua as seguintes cláusulas:
a) os títulos públicos oferecidos em garantia serão custodiados em conta cessão
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fiduciária sem interveniente, mantida por participante liquidante transmissor de comandos,
individualizada em nome do garantido;
b) o não cumprimento da obrigação acobertada pela garantia, no prazo estipulado,
após a regular notificação do devedor fiduciário, ensejará a expedição de comunicação ao
custodiante, pelo credor fiduciário para que promova a execução da garantia, no Selic, no prazo de
quarenta e oito horas a partir da ciência, no montante correspondente à quantia especificada no
inciso anterior;
c) o adimplemento da obrigação acobertada pela garantia, no prazo estipulado,
ensejará a expedição de comunicação ao custodiante, pelo credor fiduciário, para q ue transmita
comando de liberação da garantia, no Selic, no prazo de quarenta e oito horas a partir da ciência, no
montante correspondente à quantia efetivamente adimplida;
IV.3.3.

Do valor garantido

249.
No caso da garantia em estudo, depreende-se do art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013
que ela visa garantir a cobertura integral dos prejuízos causados ao erário, decorrentes da
continuidade da execução física, orçamentária ou financeira dos contratos, convênios, etapas,
parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves, em processos de fiscalização realizados pelo TCU, classificados como IGP.
250.
Por esse motivo, os títulos públicos a serem creditados na conta cessão fiduciária sem
interveniente devem ter expressão econômica maior ou igual ao montante do dano potencial ao
erário associado ao indício de irregularidade, apurado no referido processo, o qual corresponde ao
valor máximo do prejuízo ao erário, que adviria da execução integral do ajuste, nos moldes
pactuados.
251.
Conforme o disposto no capítulo III.3, recorda-se que o valor do dano potencial é
calculado por ocasião da elaboração do relatório de fiscalização, para cada indício de irregularidade
classificado como IGP. Após a conclusão do relatório, a unidade técnica colhe a manifestação
preliminar do órgão ou entidade contratante e analisa a resposta eventualmente encaminhada,
propondo a classificação do indício e o valor do dano potencial a ele associado, que é objeto de
deliberação pelo Relator ou pelo Tribunal, nos termos do art. 93, § 9º da LDO/2013.
252.
Todavia, o valor exato dos prejuízos causados ao erário, cujo pagamento constitui a
obrigação principal garantida, depende da conclusão do processo de controle externo que aprecia a
irregularidade e, ainda, da ocorrência de medições e pagamentos no contrato em análise. Assim, o
montante preciso da obrigação a ser coberta pela empresa contratada, caso o Tribunal decida no
mérito pela ocorrência da irregularidade, somente será conhecido após a referida deliberação,
quando será calculado o valor do dano consumado, na forma especificada no capítulo III.5.
253.
De qualquer forma, conclui-se que o valor econômico dos títulos oferecidos em garantia
deve ser maior ou igual ao montante do dano potencial ao erário constatado no processo desta Corte
de Contas, atualizado até a data em que for prestada a garantia, pelo mesmo índice aplicável à
atualização dos débitos do TCU.
254.
Para tanto, deve-se realizar consulta à cotação dos títulos no mercado secundário, no
sítio eletrônico do Selic e da Associação Brasileira de Entidades do Mercados Financeiros e de
Capitais (Ambima), que, conforme especificado no item 64 retro, divulgam as taxas máximas,
mínimas e indicativas por eles coletadas para o mercado secundário de títulos públicos federais.
IV.3.4.

Do valor a ser cobrado da empresa contratada

255.
O valor da obrigação a ser paga pelo devedor fiduciário ao credor fiduciário é o
montante do dano consumado, na data da decisão definitiva de mérito, atualizado monetariamente
pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
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256.
Nesse ponto, remete-se o leitor às considerações esposadas no capítulo III.5, as quais
explicitam os procedimentos a serem seguidos para a realização do cálculo do valor do dano
consumado, para a notificação da empresa contratada com vistas so pagamento do aludido valor,
feitas as adaptações que a espécie de garantia requer.
257.
Conforme visto, a deliberação de mérito do processo de fiscalização, além de assinar
prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
se verificada ilegalidade, supondo a confirmação da irregularidade, o que fará com que o dano ao
erário não mais se consume a partir de então; determinará providências administrativas internas
para que a empresa contratada recolha, aos cofres do credor fiduciário, o valor do dano consumado
até então.
258.
No caso da carta de cessão fiduciária com títulos públicos federais, as providências
necessárias para a devolução do valor exato da obrigação, constituem:
a) determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a.1) efetue o cálculo do dano consumado, atualizado monetariamente pelo mesmo
índice aplicável à atualização dos débitos do TCU, com base nos preços definidos na decisão de
mérito de que trata o item 257 supra e nos quantitativos de serviços medidos até então;
a.2) comunique ao credor fiduciário o valor apurado na alínea anterior, para os fins
dispostos na letra “b”, enviando- lhe a documentação pertinente;
b) assinatura de prazo para que o credor fiduciário:
b.1) notifique o devedor fiduciário para que comprove o recolhimento da quantia de
que trata a alínea “a.1” aos cofres do credor fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da
ciência, encaminhando- lhe a documentação pertinente e informando-o que a não demonstração do
pagamento no referido prazo ensejará a realização de providências administrativas visando à
execução da presente garantia;
b.2) caso o devedor fiduciário não adote a providência especificada na alínea anterior,
expeça comunicação ao custodiante dos títulos para que:
b.2.1) transmita comando de execução da garantia, no Selic, no prazo de quarenta e
oito horas a partir da ciência, no montante correspondente à quantia especificada na alínea “a.1”,
encaminhando- lhe a documentação pertinente; e
b.2.2) promova a venda a terceiros dos títulos públicos oferecidos em garantia
independentemente de leilão, de hasta pública ou de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes da realização
da garantia, entregando ao devedor fiduciário o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da
operação realizada, nos termos do art. 66-B, § 3 da Lei 4.728/1965;
b.3) encaminhe ao TCU cópia dos ofícios de que tratam as alíneas “b.1” e “b.2”,
juntamente com o comprovante de recebimento pelo devedor fiduciário e pelo custodiante, no prazo
de 5 (cinco) dias a partir da ciência dos respectivos expedientes;
b.4) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação de que trata as alíneas “b.1” e “b.2”, se for o caso, por parte do devedor fiduciário e do
custodiante, no prazo de 15 (quinze) dias após o esgotamento dos respectivos prazos de
cumprimento.
259.
A comunicação e a notificação de que tratam as alíneas “a.2” e “b.1” deverão ser
acompanhadas da seguinte documentação:
a) cópia da deliberação, juntamente com o relatório e voto, que resolver de forma
definitiva sobre a ocorrência da irregularidade;
b) cópia da instrução da unidade técnica que tenha calculado o dano consumado,
inclusive das memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do
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contrato;
c) comprovante de atualização do valor do dano consumado.
260.
A comunicação de que trata a alínea “b.2” deverá ser acompanhadas da documentação
especificada no item anterior e do comprovante de inad implência do devedor fiduciário (ofício de
notificação e ciência).
261.
De todo modo, sugere-se incluir no contrato de cessão fiduciária de títulos públicos
federais em garantia as seguintes cláusulas:
a) a definição de que a obrigação acobertada pela garantia é o pagamento do montante
do dano consumado, apurado pelo TCU, na forma especificada no capítulo III.5;
b) o não cumprimento da obrigação acobertada pela garantia, no prazo estipulado,
após a regular notificação do devedor fiduciário, ensejará a expedição de co municação ao
custodiante, pelo credor fiduciário, para que venda a terceiros dos títulos públicos oferecidos em
garantia independentemente de leilão, de hasta pública ou de qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, e aplique o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes da
realização da garantia, entregando ao devedor fiduciário o saldo, se houver, acompanhado do
demonstrativo da operação realizada, nos termos do art. 66-B, § 3º da Lei 4.728/1965.
IV.3.5.

Do não pagamento do valor da obrigação pelo devedor fiduciário

262.
Caso o devedor fiduciário e o custodiante não comprovem, no prazo estipulado, o
recolhimento do valor da obrigação aos cofres do credor fiduciário e a execução da garantia no
Selic, respectivamente, é necessário que o Tribunal determine ao credor fiduciário que adote
providências objetivando a execução judicial do contrato de cessão fiduciária em garantia.
263.
Com isso, após a verificação do inadimplemento da obrigação por parte do devedor
fiduciário e do custodiante, no prazo especificado, deve o Tribunal expedir nova deliberação, após
regular instrução da unidade técnica, contendo determinação ao credor fiduciário para que adote
providências para que execute judicialmente o contrato de cessão fiduciária em garantia. Na
oportunidade, deve ser ordenado o envio da documentação e das instruções necessárias ao credor
fiduciário e fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que este encaminhe os documentos
comprobatórios do cumprimento da deliberação, autuando-se um processo de monitoramento para
tanto.
264.
Por fim, deve esta Corte de Contas deliberar, na ocasião, sobre a oportunidade de
imediatamente instaurar processo de tomada de contas especial, visando à apuração dos fatos, à
identificação de novos responsáveis e à imediata citação.
IV.4.

Caução com bens imóveis (hipoteca)

265.
Dentre as garantias reais listadas pelo Código Civil, visualizou-se que a hipoteca é a
única que, a despeito de não atender integralmente aos requisitos estabelecidos pelo item 34 retro,
especialmente no tocante à liquidez, pode ser oferecida em garantia, para os fins do art. 93, § 1º,
inciso V, da LDO/2013. Nesse sentido, repetem-se as considerações trazidas no item 75 supra,
acerca das características favoráveis à aceitação do instrumento, a fim de ampliar o universo de
garantias passíveis de serem utilizadas pelos interessados.
266.
Nesse ponto, trazem-se breves considerações sobre o instituto. Conforme Sílvio
Rodrigues, a hipoteca é o direito real de garantia que tem por objeto bens imóveis, navio ou avião,
pertencentes ao devedor ou a terceiro e que, embora não entregues ao credor, asseguram- lhe,
preferencialmente, o recebimento de seu crédito (Direito Civil, v. 5, p. 390).
267.
Pelo art. 1.473 do Código Civil, podem ser objeto de hipoteca não apenas os bens
jurídicos listados acima, mas também os seguintes:
I - os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles;
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II - o domínio direto;
III - o domínio útil;
IV - as estradas de ferro;
V - os recursos naturais a que se refere o art. 1.230, independentemente do solo onde se acham;
VI - os navios;
VII - as aeronaves.
VIII - o direito de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
IX - o direito real de uso; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)
X - a propriedade superficiária. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

268.
No presente caso, a despeito da possibilidade de hipoteca de vários bens, entende-se
cabível a aceitação apenas de hipoteca de imóveis, porquanto constituem bens usuais, de melhor
liquidez e de mais fácil avaliação frente aos demais acima relacionados.
269.
Sendo condição natural da hipoteca a acessoriedade, ela pressupõe a existência de um
dívida. No presente caso, em que a garantia visa prevenir o possível dano ao erário até a decisão de
mérito do TCU que resolver sobre a ocorrência da irregularidade, tem-se que o bem oferecido
estaria sujeito ao cumprimento de uma obrigação decorrente não de um contrato principal mas da
deliberação definitiva de um processo administrativo de controle externo.
270.
Dessa forma, a garantia em estudo constituiria uma espécie de hipoteca processual,
porquanto vinculada ao resultado de um processo administrativo desta Corte de Contas, que
estabelecerá a obrigação a ser cumprida pelo devedor, in casu, a empresa contratada, caso seja
decidido pela ocorrência da irregularidade.
271.
Acerca do valor da obrigação, entende-se que a definição futura deste, em relação ao
momento em que se constitui a hipoteca, não constitui em absoluto problema para a aceitação dessa
modalidade de garantia. Nesse sentido, menciona-se o art. 1.487 do Código Civil: “A hipoteca pode
ser constituída para garantia de dívida futura ou condicionada, desde que determinado o valor
máximo do crédito a ser garantido.”.
272.
Desse modo, a hipoteca de bens imóveis, conforme especificado nos itens 75 e 265
supra, pode ser aceita como garantia para os fins propostos pelo art. 93, § 1°, inciso V, da
LDO/2013, desde que atenda aos critérios estabelecidos a seguir. Todavia, é preciso alertar para os
cuidados necessários à correta verificação da expressão econômica dos bens, conforme será descrito
adiante.
IV.4.1.

Das partes

273.
Considerando que a presente garantia, repete-se, visa prevenir o possível dano ao erário
até a decisão de mérito sobre o indício relatado, definem-se as seguintes partes do contrato de
hipoteca:
a) devedor ou garantidor: devedor da obrigação acobertada pela garantia, constituindo
a sociedade empresária ou consórcio contratado para a execução de contratos administrativos
custeados com recursos federais, no qual foi identificado indício de irregularidade grave passível de
ensejar a paralisação da execução física, orçamentária ou financeira do aludido instrumento e/ou de
convênio, etapa, parcela ou subtrecho associados ao objeto contratual, em um processo de controle
externo do TCU;
b) Credor ou garantido: é credor da obrigação acobertada pela garantia, constituindo o
órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela dotação orçamentária
utilizada para a execução do contrato administrativo no qual foi identificado o IGP.
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IV.4.2.

Dos requisitos subjetivos

274.
Para validade da hipoteca, a lei exige, além da capacidade geral para os atos da vida
civil, a especial para alienar. Assim dispõe a primeira parte do art. 1.420 do Código Civil: “Só
aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese.”.
275.
No caso em exame, em que a hipoteca será ofertada por pessoa jurídica contratada para
a execução de obra pública, é necessário que o signatário comprove poderes especiais para
hipotecar, uma vez que se trata de ato estranho à gestão da sociedade. Nesses termos dispõe o art.
1.015 do Código Civil:
Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes
à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis
depende do que a maioria dos sócios decidir.

276.
A administração das sociedades em geral compete aos sócios ou a administrador (es),
conforme dispuser o estatuto ou contrato social. Consoante o art. 1.010 do Código Civil, q uando,
por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as
deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um.
277.
Caso o contrato social disponha que a sociedade possuirá administrador (es), o
art. 1.011, § 2º do Estatuto Civil preconiza que se aplicam à atividade deste (s), no que couber, as
disposições concernentes ao mandato. Sobre o assunto, assim dispõe art. 661 do Código Civil:
Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.
§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da
administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. (grifos
acrescidos)

278.

Acerca do assunto, cumpre transcrever a lição de Serpa Lopes:
Poderes especiais consistem na individualização de cada um dos poderes conferidos, com um
caráter de especificidade. Já poderes expressos quer dizer que a manifestação de tais poderes há
de se revelar “exteriormente de um modo a ser compreendida direta e inequivocamente, não se
permitindo uma interpretação por deduções. (SERPA LOPES. Curso de Direito Civil. Fontes
das obrigações: contratos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960, p. 250).

279.

No mesmo sentido, a doutrina de Pontes de Miranda:
Mandato expresso e mandato com poderes especiais são conceitos diferentes. É expresso o
mandato em que se diz: ‘com poderes para alienar, hipotecar, prestar fiança’. Porém não é
especial. Por conseguinte, não satisfaz as duas exigências do artigo 1.295, parágrafo 1º, do
Código Civil que fala de ‘poderes especiais e expressos’. Cf. Código Comercial, artigo 134, in
fine. Poderes expressos são os poderes que foram manifestados com explicitude. Poderes
especiais são os poderes outorgados para a prática de algum ato determinado ou de alguns atos
determinados. Não pode hipotecar o imóvel “a” o mandatário que tem procuração para
hipotecar, sem se dizer qual o imóvel: recebeu poder expresso, mas poder geral, e não especial.
Cf. 4ª; Câmara Civil do Tribunal de Apelação de São Paulo, 20 de abril de 1944 (R. dos T., 151,
651). (Tratado. T. XLIII, Rio de Janeiro: Borsoi, 1963, p. 35, § 4.679, n. 3).

280.
Ante todo o exposto, é necessário que a constituição de hipoteca seja aprovada e
assinada por sócios que representem a maioria do capital social. No caso das sociedades
administradas pelos seus próprios sócios, o ato de aprovação constitui instrumento idôneo para a
constituição da hipoteca.
281.
Porém, se a empresa garantidora possuir administradores é preciso, além da aprovação
da constituição da hipoteca pela maioria dos sócios, mediante assembleia, a expedição de
procuração específica os dotando de poderes especiais e expressos para assinar o contrato de
hipoteca.
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282.
Com isso, sugere-se que, no ato de apresentação do contrato de hipoteca, para fins da
deliberação do TCU de que trata o item 80 supra, seja apresentada cópia do ato de aprovação da
constituição da hipoteca sobre os bens onerados, realizada pelos sócios que representem a maioria
do capital social da empresa; e, no caso de contrato de hipoteca assinada por administrador (es),
além do ato de deliberação dos sócios, de cópia de procuração específica da sociedade, contendo
poderes especiais e expressos para onerar os bens oferecidos em garantia.
IV.4.3.

Da alienabilidade e penhorabilidade dos bens

283.
Um dos requisitos objetivos para que se constitua uma hipoteca é que os bens
oferecidos sejam alienáveis. Nesse sentido, cumpre transcrever a parte final do art. 1.420 do Código
Civil: “só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.”.
Dessa forma, não podem ser hipotecados os onerados com cláusula de inalienabilidade e os que se
que se encontram fora do comércio, por sua natureza ou determinação legal. Segundo a melhor
doutrina, consideram-se inalienáveis, portanto:
a) aqueles que, devido a sua própria natureza, não podem ser objeto de alienação,
como por exemplo, os direitos personalíssimos, tais como o direito à vida, à honra, ao nome.
b) os bens assim determinados por lei. É o caso dos bens de família, definidos na Lei
8.009, de 29/3/1990;
c) os que assim foram determinados por conveniência humana. É o que pode
acontecer, por exemplo, na doação com encargo, onde o doador estabelece cláusula de
inalienabilidade.
284.
Embora a lei somente se reporte aos bens inalienáveis, também não podem ser objeto de
hipoteca os impenhoráveis. Constituindo a penhora, o procedimento de segregação dos bens que
efetivamente se sujeitarão à execução; e considerando que esta tem por objeto expropriar bens do
devedor a fim de satisfazer o direito do credor; não há razão lógica para se aceitar um bem
impenhorável em garantia hipotecária, porquanto não será possível a sua posterior execução
judicial.
285.
Dessa forma, dentre os que poderiam ser gravados em hipoteca, em face de sua
natureza, não podem ser aceitos como garantia, para os fins previstos na LDO, os seguintes bens,
classificados como impenhoráveis no art. 649 do Código de Processo Civil (CPC):
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
(...)
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; (Redação dada pela Lei nº 11.382, de
2006).

286.
No caso do inciso V do art. 649 do CPC, embora o dispositivo se reporte expressamente
a bens móveis, que não são sujeitos ao instituto da hipoteca, mas sim ao penhor, a doutrina e a
jurisprudência, mediante interpretação extensiva e teleológica, entendeu que o dispositivo também
abrangia o bem imóvel profissional, entendido como aquele necessário e útil ao exercício de uma
atividade econômica. Nesse sentido, transcreve-se o voto prolatado pelo Ministro Luiz Fux, à época
no STJ, por ocasião do REsp 1.114.767/ RS, DJe: 04/02/2010:
O artigo 649, V, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, dispõe que são
absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão.
A interpretação teleológica do artigo 649, V, do CPC, em observância aos princípios
fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV, da CRFB/88) e do direito fundamental de
propriedade limitado à sua função social (artigo 5º, incisos XXII e XXIII, da CRFB/88),
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legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao
desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas
empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual.

287.
Embora a decisão do referido precedente tenha sido no sentido de permitir a penhora do
bem imóvel da sede da empresa tendo em vista a inexistência de outros bens passíveis de penhora,
nos termos da exceção estabelecida pelo art. 11, § 1º da Lei 6.830, de 22/9/1980 (dispõe sobre a
cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública), e a demonstração de que o bem não era
servil à residência da família, no caso de empresa individual; compreende-se que o entendimento
excepcional estabelecido abarca apenas a execução fiscal, não podendo ser aplicado à eventual
execução de contrato de hipoteca firmado em razão do dispositivo da LDO em estudo (para
acobertar dano ao erário identificado em processo do TCU).
288.
Dessa forma, a fim de prevenir eventual alegação de impenhorabilidade absoluta,
somente devem ser aceitos em hipoteca para os fins propostos da LDO os bens imóveis que sejam
expressamente declarados pela empresa contratada como não necessários nem úteis para a
realização da atividade econômica da empresa e, no caso de empresas individuais, não sirvam como
residência da família.
289.

Com isso, sugere-se a inclusão de tal cláusula no contrato de hipoteca.

IV.4.4.

Da especialização e do registro

290.
A validade da hipoteca para os fins que se propõe a garantia em estudo depende de sua
constituição mediante contrato e registro do instrumento no Cartório de Registro de Imóveis. Nesse
ponto, cumpre transcrever a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:
Como o direito real surge com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, há necessidade de
existência de um instrumento escrito, cuja forma pode variar conforme a espécie de hipoteca,
que possa ser registrado. (Direito Civil Brasileiro, vol. V, 2006, p. 570)

291.
No caso de o bem ofertado em garantia ser um imóvel, aplica-se o art. 108 do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos
reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

292.
Dessa forma, considerando o limite inferior da quantia estabelecida pela norma
supramencionada, o qual está bem abaixo do valor dos contratos administrativos normalmente
fiscalizados pelo Tribunal, deve ser exigido que os contratos de hipoteca sejam celebrados mediante
escritura pública.
293.
Dito isso, passa-se aos aspectos fundamentais que devem constar do contrato de
hipoteca. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dois princípios informam a hipoteca: o da
especialização e o da publicidade, especificados respectivamente nos arts. 1.424 e 1.492 do Código
Civil.
Art. 1.424. Os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem
eficácia:
I - o valor do crédito, sua estimação, ou valor máximo;
II - o prazo fixado para pagamento;
III - a taxa dos juros, se houver;
IV - o bem dado em garantia com as suas especificações.
(...)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49427165.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI ÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

48
Art. 1.492. As hipotecas serão registradas no cartório do lugar do imóvel, ou no de cada um
deles, se o título se referir a mais de um.
Parágrafo único. Compete aos interessados, exibido o título, requerer o registro da hipoteca.

294.
Conforme o referido autor, “a especialização consiste na identificação das partes e do
débito a ser garantido (valor, prazo, etc.) e na descrição precisa e pormenorizada dos bens onerados:
identificação, localização, dimensão, etc.” (ob. Cit. p. 570). Ainda segundo o referido civilista, a
falta da especialização impede o surgimento da garantia real, conduzindo à invalidade do negócio
em relação a terceiro.
295.
Já o registro confere a indispensável publicidade à hipoteca. A partir de sua efetivação,
todos terão ciência de que o bem especificado está sujeito ao ônus hipotecário, o que confere
segurança jurídica à sociedade e ao credor garantido. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, somente
com o registro desta nasce o direito real. Antes dessa providência, “(....) o aludido gravame não
passará de um crédito pessoal, por subsistente apenas inter partes; depois do registro, vale erga
omnes.” (ob. Cit., p. 571)
296.
Desse modo, é preciso especificar como condição para aceitação da garantia em exame,
que a constituição da hipoteca se dê mediante instrumento público, nos moldes especificados no art.
108 do Código Civil, devendo constar expressamente no ajuste a descrição pormenorizada dos bens
dados em garantia, com todas as suas especificações, nos termos do art. 1.424, inciso IV, do Código
Civil.
297.
Com relação às demais exigências da especialização, ressalta-se que a identificação das
partes e a expressa menção aos poderes do representante do devedor, para constituição da hipoteca,
já foram objeto de consideração neste trabalho, conforme os capítulos IV.4.1 e IV.4.2 retro.
298.
No respeitante aos demais incisos do art. 1.424 do Estatuto Civil, destaca-se que o valor
do crédito, o prazo de pagamento e a exigência de taxa de juros será objeto de consideração adiante.
IV.4.5.

Do valor total dos bens oferecidos em hipoteca

299.
De início, repisa-se que a garantia em estudo, conforme o art. 93, § 1°, inciso V, da
LDO/2013, visa garantir a cobertura integral dos prejuízos causados ao erário em decorrência da
continuidade da execução física, orçamentária ou financeira dos contratos, convênios, etapas,
parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de
irregularidades graves, em processos de fiscalização realizados pelo TCU, classificados como IGP.
300.
Conforme visto, a presente garantia constitui uma espécie de hipoteca processual,
porquanto vinculada ao resultado de um processo administrativo desta Corte de Contas, que
estabelecerá a obrigação a ser cumprida pelo devedor, in casu, a empresa contratada, caso decida
pela ocorrência da irregularidade.
301.
Acerca do valor da obrigação (ou do crédito, segundo a visão da parte credora),
entende-se que a definição futura deste, em relação ao momento em que se constitui a hipoteca, não
constitui problema para a aceitação dessa modalidade de garantia, haja vista o disposto no art. 1.487
do Código Civil, conforme o item 271 supra.
302.
Na situação em exame, deve-se, para atender ao inciso I do art. 1.424 do Código Civil,
traçar no contrato de hipoteca o valor máximo da obrigação, que servirá de base para a constituição
do gravame, e o modo em que será apurado o valor exato da obrigação, cujo inadimplemento
acarretará a execução da hipoteca.
303.
No que se refere ao valor máximo da obrigação, adianta-se, desde logo, que este deve
ser igual ao montante atualizado do dano potencial ao erário associado ao indício de irregularidade
apurado no processo de controle externo do TCU que aprecia a referida irregularidade. Conforme
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visto, seu valor corresponde ao prejuízo ao erário, que adviria da execução integral do ajuste, nos
moldes pactuados.
304.
Nesse ponto, recorda-se o procedimento de cálculo do valor do dano potencial, o qual
foi explicitado no capítulo III.3. O aludido montante é calculado por ocasião da elaboração do
relatório de fiscalização, para cada indício de irregularidade classificado como IGP. Após a
conclusão do relatório, a unidade técnica colhe a manifestação preliminar do órgão ou entidade
contratante e analisa a resposta eventualmente encaminhada, propondo a classificação do indício e o
valor do dano potencial a ele associado, que é objeto de deliberação pelo Relator ou pelo Tribunal,
nos termos do art. 93, § 9º da LDO/2013.
305.
Todavia, o valor exato dos prejuízos causados ao erário, cujo pagamento constitui a
obrigação principal garantida, depende da conclusão do processo de controle externo que aprecia a
irregularidade e, ainda, da ocorrência de medições e pagamentos no contrato em aná lise. Assim, o
montante preciso da obrigação a ser coberta pela empresa contratada, caso o Tribunal decida no
mérito pela ocorrência da irregularidade, somente poderá ser conhecido após a referida deliberação,
quando deverá ser calculado o valor do dano consumado, na forma especificada no capítulo III.5.
306.
De qualquer forma, conclui- se que o valor total dos bens a serem oferecidos em
hipoteca deve ser no mínimo igual ao montante do dano potencial ao erário constatado no processo
desta Corte de Contas, após a análise da manifestação preliminar dos interessados, nos termos da
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente à época da celebração da oferta da garantia, em decisão
monocrática do Ministro Relator ou do Tribunal, atualizado até a data em que for prestada a
garantia, pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
307.
No presente caso, a fim de verificar se a garantia oferecida atende ao requisito de valor
estabelecido no item anterior, entende-se necessário que o devedor, no ato da formulação do pedido
de constituição de hipoteca junto ao credor, encaminhe cópia de laudo completo de avaliação dos
bens ofertados em garantia, realizado pela Caixa Econômica Federal. Após a assinatura do contrato
de hipoteca, a aludida documentação deve ser enviada ao TCU, para fins da deliberação de que trata
o item 80 supra.
308.
Outrossim, sugere-se que o valor dos bens oferecidos em garantia conste do contrato de
hipoteca, com vistas a servir de base para a futura e eventual arrematação, adjudicação e remição,
caso seja necessária a execução da hipoteca, nos termos do art. 1.484 do Código Civil.
IV.4.6.

Do valor a ser cobrado da empresa contratada

309.
O valor da obrigação a ser paga pelo devedor ao credor é o montante do dano
consumado, na data da decisão definitiva de mérito, atualizado monetariamente pelo mesmo índice
aplicável à atualização dos débitos do TCU.
310.
Com relação à incidência de juros, repetem-se as considerações emanadas no item 119
retro, no sentido de excluir do valor da obrigação a cobrança de tal encargo.
311.
Nesse ponto, remete-se o leitor às considerações esposadas no capítulo III.5, as quais
explicitam os procedimentos a serem seguidor para a realização do cálculo do valor do dano
consumado, a notificação da empresa contratada para que efetue o pagamento do aludido valor, com
as adaptações que a espécie de garantia requer.
312.
Conforme visto, a deliberação de mérito do processo de fiscalização, além de assinar
prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
se verificada ilegalidade, supondo a confirmação da irregularidade, o que fará com que o dano ao
erário não mais se consume a partir de então; determinará providências administrativas internas,
para que a empresa contratada recolha aos cofres do credor, o valor do dano consumado até então.
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313.
No caso da hipoteca, as providências necessárias para a devolução do valor exato da
obrigação, constituem:
a) determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo :
a.1) efetue o cálculo do dano consumado, atualizado monetariamente pelo mesmo
índice aplicável à atualização dos débitos do TCU, com base nos preços definidos na decisão de
mérito de que trata o item 312 supra e nos quantitativos de serviços medidos até então;
a.2) comunique ao credor o valor apurado na alínea anterior, para os fins dispostos na
letra “b”, enviando a documentação necessária;
b) assinatura de prazo para que o credor:
b.1) notifique o devedor para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a
alínea “a.1” do inciso anterior aos cofres do credor, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência,
encaminhando- lhe a documentação listada adiante e informando-o que a não demonstração do
pagamento no referido prazo ensejará a realização de providências administrativas visando à
execução do presente contrato de hipoteca;
b.2) encaminhe ao TCU cópia do ofício de que trata a alínea “b.1”, juntamente com o
comprovante de recebimento pelo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência do
respectivo expediente;
b.3) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação de que trata a alínea “b.1”, se for o caso, por parte do devedor, no prazo de 15 (quinze)
dias após o esgotamento do prazo de cumprimento.
314.
A comunicação e a notificação de que tratam as alíneas “a.2” e “b.2” deverão ser
acompanhadas da seguinte documentação:
a) cópia da deliberação, juntamente com o relatório e voto, que resolver de forma
definitiva sobre a ocorrência da irregularidade;
b) cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive
das memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
c) comprovante de atualização do valor do dano consumado.
IV.4.7.

Do não pagamento do valor da obrigação pelo devedor

315.
Caso o devedor não comprove, no prazo estipulado, o recolhimento do valor da
obrigação aos cofres do credor, é necessário que o Tribunal adote providências objetivando a
execução judicial, pelo credor, do contrato de hipoteca.
316.
Com isso, após a verificação do inadimplemento do devedor, no prazo especificado,
deve o Tribunal expedir nova deliberação, após regular instrução da unidade técnica, contendo
determinação ao credor para que adote providências para que execute judicialmente o contrato de
caução. Na oportunidade, deve ser ordenado o envio da documentação e das instruções necessárias
ao credor e fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que este encaminhe os documentos
comprobatórios do cumprimento da deliberação, autuando-se um processo de monitoramento para
tanto.
317.
Por fim, deve esta Corte de Contas deliberar, na ocasi, sobre a oportunidade de
imediatamente instaurar processo de tomada de contas especial, visando à apuração dos fatos, à
identificação de novos responsáveis e à imediata citação.
CONCLUSÃO
318.
Conforme visto, o presente estudo elaborar uma minuta de instrução normativa que
defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, por parte do Tribunal de Contas
da União, para resguardar a efetividade da decisão de mérito de processos que apreciem indícios de

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49427165.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI ÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

51
irregularidade classificados inicialmente como IGP, nos termos do art. 93, § 1°, inciso V, da
LDO/2013.
319.
Dentre as modalidades existentes no ordenamento jurídico, o grupo de trabalho reputou
como garantias idôneas para o propósito da LDO o seguro- garantia, a carta de fiança bancária, a
cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública mobiliária federal e a hipoteca com bens
imóveis, tendo sido estudadas as características específicas que os respectivos contratos deveriam
possuir.
320.

Ao longo do presente trabalho, foram essas as principais conclusões:
a) as garantias especificadas pela LDO têm como fundamento o princípio da
efetividade da jurisdição político-administrativa exercida pelo Congresso Nacional, com o auxílio
do Tribunal de Contas da União, sobre os contratos administrativos custeados com recursos
federais. Por esse motivo, possuem como objetivo imediato assegurar a efetividade da decisão de
mérito desta Corte de Contas que resolver, em cognição completa e após todos os recursos
administrativos disponíveis, no âmbito do próprio Tribunal, a existência ou não da irregularidade e
do dano aos cofres públicos federais, não devendo ser vinculadas ao trânsito em julgado de eventual
decisão judicial;
b) a aceitação das garantias deve ocorrer mediante decisão colegiada desta Corte de
Contas, estando condicionada à observância dos requisitos estabelecidos na instrução normativa
proposta;
c) os consórcios ou sociedades empresárias contratadas, no âmbito de contrato
administrativo custeado com recursos federais, no qual foi identificado IGP, serão os responsáveis
pelo oferecimento da garantia sendo denominados, doravante, de devedor da obrigação principal
acobertada pela garantia;
d) o credor da obrigação acobertada pela garantia constitui o órgão ou entidade da
Administração Pública Federal, responsável pela dotação orçamentária utilizada para a execução do
contrato administrativo no qual foi identificado o IGP;
e) o valor da garantia deve ser idêntico ao montante do dano potencial ao erário
constatado no processo desta Corte de Contas após a análise da manifestação preliminar dos
interessados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente à época da celebração do
Seguro-Garantia, em decisão monocrática do Ministro Relator ou do Tribunal, atualizado até a data
em que for prestada a garantia, pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
f) as garantias em estudo constituem uma forma alternativa para se conseguir a
devolução de prejuízos cometidos ao erário, caso o TCU conclua que há irregularidade. Na visão do
grupo de trabalho, elas representam uma etapa preliminar à tomada de contas especial, que somente
será instaurada se não for bem sucedido o mecanismo criado pela LDO;
g) a obrigação acobertada pela garantia é o pagamento pelo devedor ao credor do
valor do dano consumado apurado em razão de decisão definitiva de mérito do processo de
fiscalização que deliberar sobre a irregularidade, depois de esgotados todos os recursos cabíveis no
âmbito do TCU, atualizado monetariamente pelo mesmo índice utilizado para atualização dos
débitos do TCU;
h) a decisão de mérito da fiscalização, caso confirme a ocorrência da irregularidade,
determinará a realização das providências internas e fixará prazo para a adoção de medidas visando
o exato cumprimento da lei e à cobrança administrativa do valor do dano consumado, que será
apurado pela unidade técnica responsável pelo processo;
i) o valor da obrigação a ser paga pelo devedor ao credor é o montante do dano
consumado, apurado em face da decisão definitiva de mérito, calculado com base nos preços
definidos na aludida deliberação e nos quantitativos de serviços medidos até então, atualizado
monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
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j) caso o devedor e, se for o caso, o garantidor não comprovem, no prazo estipulado, o
recolhimento do dano consumado, é necessário que o Tribunal adote providências objetivando a
execução judicial da garantia pelo credor. Nessa hipótese, deve esta Corte de Contas deliberar sobre
a oportunidade de imediatamente instaurar processo de tomada de contas especial, visando à
apuração dos fatos, à identificação de novos responsáveis e à imediata citação;
k) faz-se necessário alterar o rito processual do Fiscobras, de modo a estabelecer que
os processos relativos a obras ou serviços contendo indícios de irregularidades do tipo IGR, nos
quais tenha sido apresentada garantia pela empresa ou consórcio contratado :
k.1) sejam instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União,
devendo a decisão de mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses;
k.2) sejam obrigatoriamente instruído segundo o rito processual do art. 250, § 6º do
Regimento Interno do TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
321.
Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior com as seguintes
propostas:
321.1.
Que seja aprovada a minuta de instrução normativa acostada em anexo, de molde a
regulamentar a aceitação de garantias por parte do Tribunal de Contas da União, nos termos do art.
93, § 1°, inciso V, da LDO/2013;
321.2.
Que seja incluída determinação no rito processual do Fiscobras, em acréscimo às
disposições do Acórdão 2.382/2011–TCU–Plenário, para que os processos relativos a obras ou
serviços contendo indícios de irregularidades do tipo IGR, nos quais tenha sido apresentada garantia
pela empresa ou consórcio contratado:
321.2.1.
sejam instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União,
devendo a decisão de mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses, contado
da publicação da deliberação que reclassificou o indício de IGP para IGR;
321.2.2.
sejam instruídos obrigatoriamente segundo o rito processual do art. 250, § 6º do
Regimento Interno do TCU, ou seja, que seja dado prioridade ao deslinde do controle objetivo na
instrução processual, deixando-se para propor e analisar as medidas constantes dos incisos II, III e
IV do referido artigo em momento posterior à deliberação do Tribunal sobre a irregularidade.
Segecex, 26 de outubro de 2012.
Francisco Sérgio Maia Alves
AUFC – matrícula 4251-0
Secob-4

Liliane Galvão Colares
AUFC – matrícula 5878-5
Secob-2
Pedro Ricardo Apolinario de Oliveira
AUFC – matrícula 5686-3
Conjur
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AGU

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49427165.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI ÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

54
Anexo I – Minuta da Norma

Instrução Normativa XXX, DE XX DE XXX DE XXXX.

Regulamenta a aceitação de garantias em substituição à retenção cautelar de valores e à paralisação
da execução física, orçamentária e financeira dos contratos, convênios, etapas, parcelas ou
subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de irregularidade s graves

O XXX, no uso da atribuição que lhe confere o art. XX, e tendo em vista o disposto no art. 45 da
Lei 8.443/1992 c/c art. 276 do RI/TCU, resolve:

Art. 1º É facultada às sociedades empresárias e consórcios contratados para a execução de
obras custeadas com recursos federais a apresentação de garantias ao Tribunal de Contas da União,
como forma de evitar o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira dos contratos,
convênios, etapas, parcelas ou subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados
indícios de irregularidades graves.
Art. 2º São admitidas as seguintes modalidades de garantias:
I - carta de fiança bancária;
II - seguro-garantia;
III - cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública mobiliária federal;
IV – caução com imóveis (hipoteca)
Parágrafo Único: A aceitação das garantias depende de deliberação do Tribunal de Contas
da União, que verificará o cumprimento dos requisitos especificados na presente instrução
normativa.
Art. 3º As garantias apresentadas devem ser suficientes para assegurar o dano potencial ao
erário, até que seja proferida decisão definitiva de mérito sobre o indício relatado, em processo de
fiscalização do Tribunal de Contas da União.
Art. 4º Aplicam-se às garantias de que trata esta instrução normativa as seguintes definições:
I – Indício de irregularidades grave com recomendação de paralisação (IGP): ato ou fato
materialmente relevante em relação ao valor total contratado que apresente potencialidade de
ocasionar prejuízos ao erário ou a terceiros e que possa ensejar nulidade de procedimento licitatório
ou de contrato; ou configure grave desvio relativamente aos princípios constitucionais a que está
submetida a administração pública, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária vigente;
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II – Dano potencial: valor do prejuízo potencial ao erário, associado a um IGP, em uma certa
data-base;
III – Dano consumado: valor do prejuízo ao erário materializado em razão da continuidade
da execução do contrato, em uma certa data-base;
§ 1º O valor do dano potencial será apurado no processo desta Corte de Contas que aprecia o
IGP, após a análise da manifestação preliminar da entidade contratante, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente à época da celebração da garantia, em decisão monocrática do
Ministro Relator ou do Tribunal;
§ 2º O valor do dano consumado será apurado no processo desta Corte de Contas que
aprecia o IGP, após a decisão de mérito que resolver de forma definitiva, após o transcurso de todos
os recursos admissíveis no âmbito do TCU, sobre a ocorrência da irregularidade;
§ 3º O valor do dano consumado tomará por base os preços definidos na decisão de mérito
de que trata o parágrafo anterior e os quantitativos de serviços medidos e pagos até então;
Art. 5º A aceitação das garantias, para os fins disposto no art. 1º, ocorrerá mediante decisão
colegiada do TCU, que observará o cumprimento das condições estipuladas para cada modalidade,
na presente instrução normativa.
Art. 6º Por ocasião da aceitação da garantia apresentada, o Tribunal expedirá determinação
para que a entidade contratante das obras e serviços encaminhe:
I - até 10 (dez) dias após a data de cada pagamento, cópia do respectivo processo de
pagamento, incluindo boletim de medição, faturas e recibos de pagame nto, relacionado ao contrato
administrativo em que foram identificados indícios de irregularidade do tipo IGP, realizado após a
conclusão da fiscalização;
II - até 10 (dez) dias após sua assinatura, cópia do s eventuais termos aditivos celebrados,
incluindo planilhas contratuais de alteração de quantitativos e inclusão de itens novos, relacionados
ao contrato administrativo em que foram identificados indícios de irregularidade do tipo IGP,
assinados após a conclusão da fiscalização;
Parágrafo único: A unidade técnica responsável pelo processo deve autuar processo
específico de monitoramento para verificar o cumprimento dessa determinação e acompanhar o
andamento financeiro das obras.
Art. 7º As garantias de que tratam a presente instrução normativa somente poderão ser
aceitas se a sua apresentação ocorrer antes da decisão de mérito do TCU que resolver de forma
definitiva, após o transcurso de todos os recursos administrativos cabíveis, acerca da ocorrência ou
não da irregularidade classificada como IGP.
Art. 8º Após a aceitação da garantia, a empresa ou o consórcio contratado podem requerer
sua substituição por outra garantia, desde que satisfaça os critérios da presente instrução normativa
e assim requeira até o prazo estabelecido no artigo anterior.
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA
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Art. 9º A carta de fiança bancária é instrumento hábil para garantir a cobertura integral dos
prejuízos causados ao erário, decorrentes da continuidade da execução física, orçamentária ou
financeira de contrato, convênio, etapa, parcela ou subtrecho relativos a subtítulo no qual for(em)
identificado(s) indício(s) de irregularidade(s) grave(s) com recomendação de paralisação, em
processo de fiscalização realizado pelo TCU.
Art. 10 Aplicam-se à carta de fiança bancária de que trata esta instrução normativa as
seguintes definições:
I – afiançado: devedor da obrigação assegurada pelo contrato de fiança bancária;
II – fiador: instituição bancária que garante o cumprimento da obrigação do afiançado;
III – beneficiário: credor da obrigação assegurada pelo contrato de fiança bancária
Art. 11 A aceitação de carta de fiança bancária ocorrerá na forma especificada no art. 5º e é
condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas do
respectivo instrumento:
I – valor idêntico ao montante do dano potencial ao erário, atualizado até a data em que for
prestada a garantia, pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
II - cláusula de atualização de seu valor pelo mesmo índice de atualização dos débitos do
TCU;
III - cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo art. 827 da Lei 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV - cláusula de renúncia aos termos do art. 835 do Código Civil;
V – referência ao número do processo do Tribunal de Contas da União no qual está sendo
apreciado o IGP e que decidirá no mérito sobre a ocorrência ou não da irregularidade e fixará prazo
para o pagamento do valor correspondente à integralidade do dano consumado ocorrido, atualizado
monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
VI - prazo de vigência do contrato de, no mínimo, 4 (quatro) anos;
VII – especificar como beneficiário o órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
responsável pela dotação orçamentária utilizada para a execução do contrato administrativo no qual
foi identificado o IGP;
VIII – especificar como afiançado a sociedade empresária ou consórcio contratado para a
execução de contrato no qual foi identificado o IGP;
IX – especificar que o valor exato da obrigação do afiançado corresponderá ao do dano
consumado, apurado no processo do TCU que aprecia o IGP, após a decisão de mérito que resolver
de forma definitiva, após o transcurso de todos os recursos admissíveis no âmbito do TCU, sobre a
ocorrência da irregularidade; atualizado pelo mesmo índice de atualização dos débitos do TCU;
X – conter declaração de que o instrumento está devidamente contabilizado e que satisfaz às
determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que,
os signatários do contrato estão autorizados a prestar a fiança;
XI – conter declaração de que o fiador está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir carta de fiança e que o valor desta se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal;
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XII – eleição de foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do beneficiário para dirimir
questões entre o afiançado, o fiador e o beneficiário.
§ 1º A carta de fiança bancária deve ser assinada por duas testemunhas, precisamente
identificadas em campo próprio no contrato.
§ 2º O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para assinar o
contrato de que trata este artigo.
§ 3º A carta de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira idônea e
devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria.
Art. 12 No ato de apresentação da garantia ao TCU, o afiançado deverá formular pedido
expresso de aceitação da garantia, para os fins dispostos na LDO, e aprese ntar a seguinte
documentação, que será juntada ao processo de que trata o inciso V do art. 11:
I - cópia da carta de fiança bancária;
II - cópia da documentação comprobatória dos poderes do fiador, de que trata o § 1º do
artigo anterior.
Art. 13 A decisão de mérito do processo que deliberar sobre a ocorrência da irregularidade
especificará as medidas necessárias para a cobrança administrativa do dano consumado junto ao
afiançado e ao fiador, dentre as quais se incluem:
I - determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a) efetue o cálculo do dano consumado, na forma especificada nos §§ 2º e 3º do art. 4º,
atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
b) comunique ao beneficiário o valor apurado na alínea anterior, para os fins dispostos no
inciso II;
II – assinatura de prazo para que o beneficiário:
a) notifique o afiançado para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a alínea
“a” do inciso anterior aos cofres do beneficiário, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência,
encaminhando- lhe a documentação de que trata o parágrafo único e informando-o que a não
demonstração do pagamento no referido prazo ensejará a realização de providências administrativas
visando à cobrança do aludido valor junto a fiador e a posterior execução judicial da carta de fiança
bancária apresentada;
b) notifique o fiador para que comprove o recolhimento do valor da quantia de que trata a
alínea “a” do inciso anterior aos cofres do beneficiário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a
partir da ciência, nos termos da carta de fiança bancária, caso o afiançado não adote a providência
especificada na alínea anterior, encaminhando-lhe a documentação de que trata o parágrafo único;
c) encaminhe ao TCU cópia dos ofícios de que tratam as alíneas “a” e “b”, juntamente com
o comprovante de recebimento pelo afiançado e pelo fiador, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da
ciência dos respectivos expedientes;
d) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
de que trata as alíneas “a” e “b”, se for o caso, por parte do afiançado e do fiador, no prazo de 15
(quinze) dias após o esgotamento dos respectivos prazos de cumprimento.
Parágrafo Único A comunicação e as notificações de que tratam as alíneas “b” do inciso I e
“a” e “b” do inciso II deverão ser acompanhadas da seguinte documentação:
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I - cópia da deliberação, juntamente com o relatório e voto, que resolver de forma definitiva
sobre a ocorrência da irregularidade;
II – cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive das
memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
III – comprovante de atualização do valor do dano consumado.
Art. 14 Caso o afiançado e o fiador não comprovem no prazo estipulado, o recolhimento do
valor de que trata a alínea “a” do inciso I do art. 13 aos cofres do beneficiário, nos termos
estabelecidos no artigo anterior, o Tribunal:
I – determinará que o beneficiário execute judicialmente a carta de fiança bancária, fixandolhe o prazo de 90 (noventa) dias para que encaminhe os documentos comprobatórios do
cumprimento da deliberação;
II - deliberará sobre a imediata instauração de processo de tomada de contas especial,
visando à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis e à imediata citação.
Art. 15 Caso o afiançado ou o fiador comprovem, no prazo estipulado, o recolhimento do
valor de que trata a alínea “a” do inciso I do art. 13 aos cofres do beneficiário, o Tribunal expedirá
quitação a quem de direito e autorizará o beneficiário a devolver a carta de fiança bancária ao
afiançado.
SEGURO-GARANTIA
Art. 16 O oferecimento de seguro-garantia é instrumento hábil para garantir a cobertura
integral dos prejuízos causados ao erário, no valor apurado em razão de decisão definitiva de mérito
do TCU, causados pela continuidade da execução física, orçamentária ou financeira de contrato,
convênio, etapa, parcela ou subtrecho relativos a subtítulo no qual foi identificado IGP, em processo
de fiscalização realizado pelo TCU.
Parágrafo Único A garantia cobrirá os prejuízos apurados pelo TCU até o valor máximo
expresso na apólice.
Art. 17 Aplicam-se ao seguro-garantia de que trata esta instrução normativa as seguintes
definições, que deverão constar das condições especiais da apólice:
I – Apólice: documento emitido pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
seguro-garantia;
II – Segurado: órgão ou entidade da Administração Pública Federal, responsável pela
dotação orçamentária utilizada para a execução do contrato administrativo no qual foi identificado o
IGP.
III - Seguradora: sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento
da obrigação assumida pelo tomador perante o segurado, em razão de decisão proferida pelo TCU.
IV - Tomador: a sociedade empresária ou consórcio responsável pela execução de contrato
no qual foi identificado o IGP;
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V – Sinistro: o inadimplemento da obrigação do tomador coberta pelo seguro-garantia,
definida em face da decisão de mérito do processo que apura o IGP, após o transcurso de todos os
recursos admissíveis no âmbito do TCU;
VI - Indenização: valor a ser pago pela seguradora ao segurado em razão do inadimplemento
da obrigação coberta pelo seguro-garantia;
Art. 18 A aceitação de seguro-garantia, prestado por seguradora idônea e devidamente
autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, ocorrerá na forma especificada
no art. 5º e é condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos e m
cláusulas do respectivo contrato:
I – valor máximo segurado correspondente ao montante do dano potencial ao erário,
calculado na forma do § 1º do art. 4º, atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à
atualização dos débitos do TCU até a data em que for prestada a garantia, o qual deverá ser
monetariamente corrigido, pelo supramencionado índice, até o pagamento do dano consumado ou
da indenização;
II – renúncia ao disposto no art. 763 do Código Civil e no art. 12 do Decreto-Lei 73, de 21
de novembro de 1966, com consignação, nos termos estatuídos no item 4.2 das condições gerais da
Circular - Susep 232, de 2 de junho de 2003, de que “fica entendido e acordado que o seguro
continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas”;
III – referência ao número do processo do Tribunal de Contas da União no qual está sendo
apreciado o IGP e que decidirá no mérito sobre a ocorrência ou não da irregularidade e fixará prazo
para o pagamento do valor correspondente à integralidade do dano consumado ocorrido, atualizado
monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
IV – prazo de vigência da apólice de, no mínimo, 4 (quatro) anos;
V – estabelecimento de situações caracterizadoras da ocorrênc ia de sinistro, nos termos do
disposto no art. 20;
VI – eleição de foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do segurado, para dirimir
questões entre o segurado e a seguradora.
Parágrafo único: A apólice deve ser assinada por duas testemunhas, precisamente
identificadas em campo próprio no contrato.
Art. 19 No ato de apresentação da garantia ao TCU, o tomador deverá formular pedido
expresso de aceitação da garantia, para os fins dispostos na LDO, e apresentar a seguinte
documentação, que será juntada ao processo de que trata o inciso III do art. 18:
I – cópia da apólice do seguro-garantia ou apenas o seu link de acesso ao site da Susep, no
caso de apólice certificada digitalmente;
II - certidão de regularidade, perante a Superintendência de Seguros Privados (Susep), da
empresa seguradora, bem como dos seus respectivos administradores;
III - comprovação de registro da apólice junto à Susep;
IV - caso a apólice não seja digital, a comprovação dos poderes do signatário da apólice para
assunção, em nome do tomador, das obrigações previstas no art. 18;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 49427165.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNI ÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

60
Parágrafo Único A idoneidade a que se refere o caput do art. 18 será presumida pela
apresentação das certidões da Susep referidas no inciso II que atestem a regularidade da empresa
seguradora e dos seus administradores.
Art. 20 Fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento de
indenização pela seguradora, após sua regular notificação, o não pagamento pelo tomador ao
segurado, no prazo fixado, do valor do dano consumado apurado pelo TCU, na forma especificada
nos §§ 2º e 3º do art. 4º, atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos
débitos do TCU.
§ 1º Ocorrido o sinistro, a seguradora será notificada pelo TCU para que comprove o
recolhimento do valor da indenização aos cofres do segurado, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da
ciência, nos termos da apólice.
§ 2º A indenização corresponderá ao valor do dano consumado apurado pelo Tribunal de
Contas da União, na forma especificada nos §§ 2º e 3º do art. 4º, atualizado monetariamente pelo
mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU.
Art. 21 A decisão de mérito do processo que deliberar sobre a ocorrência da irregularidade
especificará as medidas cabíveis para a cobrança administrativa do dano consumado e da
indenização e para a eventual execução da apólice, dentre as quais se incluem;
I – determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a) efetue o cálculo do dano consumado, na forma especificada nos §§ 2º e 3º do art. 4º,
atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
b) comunique ao segurado o valor apurado na alínea anterior, para os fins dispostos no
inciso II, encaminhando- lhe a documentação de que trata o § 1º.
II - assinatura de prazo para que o segurado:
a) notifique o tomador para que comprove o recolhimento do valor de que trata a alínea “a”
do inciso anterior, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência, informando-o que a não
demonstração do pagamento no referido prazo configurará a ocorrência de sinistro quanto à
obrigação estabelecida pela apólice e encaminhando-lhe a documentação de que trata o § 1º;
b) comunique à seguradora sobre a ocorrência de expectativa de sinistro, encaminhando-lhe
cópia da notificação enviada ao tomador e dos documentos especificados no § 1º;
c) notifique a seguradora a fim de que comprove o recolhimento do valor da indenização aos
cofres do segurado no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência, nos termos da apólice, caso o
tomador não adote a providência especificada na alínea “a” deste inciso;
d) encaminhe ao TCU cópia dos ofícios de que tratam a alíneas “a”, “b” e “c” deste inciso,
juntamente com o comprovante de recebimento pelo tomador e pela seguradora, no prazo de 5
(cinco) dias a partir da ciência do respectivo expediente;
e) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
de que trata as alíneas “a” e “c” deste inciso, se for o caso, por parte do tomador e da seguradora, no
prazo de 15 (quinze) dias após o esgotamento dos respectivos prazos de cumprimento.
§ 1º Os ofícios de que tratam as alíneas “b” do inciso I e “a” e “b” do inciso II deverão ser
acompanhados da seguinte documentação:
I - cópia da deliberação, acompanhada do relatório e voto, que resolver de forma definitiva
sobre a ocorrência da irregularidade;
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II – cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive das
memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
III – demonstrativo de atualização do valor do dano consumado.
§ 2º A notificação de que trata a alínea “c” do inciso II do caput deverá ser acompanhada da
seguinte documentação:
I - cópia da documentação comprobatória da inadimplência do tomador (ofício de
notificação e ciência do recebimento);
II – comprovante de atualização do valor da indenização;
Art. 22 Caso o tomador e a seguradora não comprovem, no prazo estipulado, o recolhimento
do dano consumado e da indenização, respectivamente, devidamente corrigidos, nos termos
estabelecidos no artigo 21, o Tribunal:
I – determinará ao segurado que execute a apólice, enviando- lhe a documentação e as
instruções necessárias, fixando- lhe o prazo de 90 (noventa) dias para que encaminhe os documentos
comprobatórios do cumprimento da deliberação;
II - deliberará sobre a imediata instauração de processo de tomada de contas especial,
visando à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis e à imediata citação dos envolvidos.
Art. 23 Caso o tomador ou a seguradora comprovem, no prazo estipulado, o recolhimento do
dano consumado ou da indenização, conforme o caso, nos termos do artigo 21, o Tribunal expedirá
quitação a quem de direito, servindo a deliberação como documento de liberação da seguradora do
compromisso assumido em função da garantia.
CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
MOBILIÁRIA FEDERAL
Art. 24 Os títulos da dívida pública mobiliária federal, desde que devidamente escriturados
no Sistema Centralizado de Liquidação e Custódia (Selic), do Banco Central, podem ser oferecidos
como garantia da cobertura integral dos prejuízos causados ao erário, decorrentes da continuidade
da execução física, orçamentária ou financeira de contrato, convênio, etapa, parcela ou subtrecho
relativos a subtítulo no qual for(em) identificado(s) indício(s) de irregularidade(s) grave(s) com
recomendação de paralisação, em processo de fiscalização realizado pelo TCU.
Parágrafo Único Os títulos públicos de que trata o caput serão aceitos pelo seu valor
econômico, a ser demonstrado mediante consulta à cotação dos títulos no sítio eletrônico do Selic e
da Associação Brasileira de Entidades do Mercados Financeiros e de Capitais (Ambima).
Art. 25 Aplicam-se à cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública mobiliária
federal de que trata esta instrução normativa as seguintes definições:
I – devedor fiduciário ou garantidor: devedor da obrigação garantida pelo contrato de cessão
fiduciária, que autorizará a transferência da posse direta e indireta de títulos públicos à conta de
custódia individualizada em nome do credor fiduciário ou garantido, registrada no Selic;
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II – credor fiduciário ou garantido: credor da obrigação garantida pelo contrato de cessão
fiduciária, que receberá os títulos públicos ofertados em garantia pelo devedor fiduciário ou
garantidor, em conta de custódia individualizada em seu nome, registrada no Selic;
III – custodiante: instituição registrada como participante liquidante transmissor de
comandos do Selic, que custodiará os títulos públicos oferecidos e m garantia em conta de custódia,
individualizada em nome do credor fiduciário ou garantido, registrada no Selic.
Art. 26 A aceitação do contrato de cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública
mobiliária federal ocorrerá na forma especificada no art. 5º e é condicionada à observância dos
seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas do respectivo contrato:
I – especificar como devedor fiduciário ou garantidor a sociedade empresária ou consórcio
contratado para a execução de contrato no qual foi identificado o IGP;
II – especificar como credor fiduciário ou garantido o órgão ou entidade da Administração
Pública Federal responsável pela dotação orçamentária utilizada para a execução do contrato
administrativo no qual foi identificado o IGP;
III - especificar como custodiante o agente financeiro cadastrado como participante
liquidante transmissor de comandos no Selic, do Banco Central;
IV – definir como valor do contrato de cessão fiduciária em garantia o montante do dano
potencial ao erário, calculado na forma do § 1º do art. 4º, atualizado até a data em que for prestada a
garantia, pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU, o qual constituirá o
montante máximo da obrigação do devedor fiduciário, garantida pelo presente instrumento;
V – estabelecer que os títulos da dívida pública mobiliária federal oferecidos em garantia
serão custodiados em conta cessão fiduciária sem interveniente, registrada no Selic, individualizada
em nome do credor fiduciário ou garantido;
VI – fazer referência ao número do processo do Tribunal de Contas da União, onde está
sendo apreciado o IGP e que decidirá, no mérito, sobre a ocorrência ou não da irregularidade e
calculará o valor exato da obrigação, a ser cumprida pelo devedor fiduciário;
VII – estabelecer como obrigação acobertada pela garantia o pagamento do montante do
dano consumado, apurado pelo TCU, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 4º da presente instrução
normativa, no processo de que trata o inciso anterior, atualizado monetariamente pelo índice
suscitado no inciso IV;
VIII – especificar que o não cumprimento da obrigação de que trata o inciso anterior, no
prazo estipulado, após a regular notificação do devedor fiduciário, ensejará a expedição de
comunicação ao custodiante pelo credor fiduciário para que:
a) promova a execução da garantia, no Selic, no prazo de quarenta e oito horas a partir da
ciência, no montante correspondente à quantia especificada no inciso anterior;
b) providencie a venda a terceiros dos títulos públicos oferecidos em garantia independente
de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, e aplique o
preço da venda no pagamento do crédito e das despesas decorrentes da realização da
garantia, entregando ao devedor fiduciário o saldo, se houver, acompanhado do
demonstrativo da operação realizada, nos termos do art. 66-B, § 3º da Lei 4.728/1965;
IX – especificar que o adimplemento da obrigação especificada no inciso VII, no prazo
estipulado, ensejará a expedição de comunicação ao custodiante pelo credor fiduciário para que
transmita comando de liberação da garantia, no Selic, no prazo de quarenta e oito horas a partir da
ciência, no montante correspondente à quantia efetivamente adimplida;
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XII – eleição de foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do credor fiduciário ou
garantido, para dirimir questões entre o devedor fiduciário, o credor fiduciário e o custodiante.
Parágrafo Único O contrato de cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública
mobiliária federal deve ser assinado por duas testemunhas, precisamente identificadas em campo
próprio no instrumento.
Art. 27 No ato de apresentação da garantia ao TCU, o devedor fiduciário deverá formular
pedido expresso de aceitação da garantia, para os fins dispostos na LDO, e apresentar a seguinte
documentação, que será juntada ao processo de que trata o inciso VI do art. 26:
I - cópia do contrato de cessão fiduciária em garantia de títulos da dívida pública mobiliária
federal;
II - documentação comprobatória de abertura da conta de cessão fiduciária sem interveniente
individualizada em nome do credor fiduciário, emitida pelo custodiante ;
III - demonstração do valor econômico dos aludidos títulos, na data da operação.
Art. 28 A decisão de mérito do processo que deliberar sobre a ocorrênc ia da irregularidade
especificará as medidas cabíveis para a cobrança administrativa do dano consumado e a eventual
execução dos títulos públicos oferecidos em garantia, dentre as quais se incluem:
I - determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a) efetue o cálculo do dano consumado, na forma especificada nos §§ 2º e 3º do art. 4º,
atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
b) comunique ao credor fiduciário o valor apurado na alínea anterio r, para os fins dispostos
no inciso II, encaminhando- lhe a documentação de que trata o § 1º;
II – assinatura de prazo para que o credor fiduciário:
a) notifique o devedor fiduciário para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a
alínea “a” do inciso anterior aos cofres do credor fiduciário, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da
ciência, encaminhando- lhe a documentação de que trata o § 1º e informando-o que a não
demonstração do pagamento no referido prazo ensejará a realização de providências administrativas
visando à execução da presente garantia;
b) expeça comunicação ao custodiante para que adote as seguintes providências, caso o
devedor fiduciário não cumpra a obrigação de que trata a alínea anterior:
b.1) transmita comando de execução da garantia, no Selic, no prazo de quarenta e oito horas
a partir da ciência, no montante correspondente à quantia especificada na alínea “a”;
b.2) expeça comunicação ao custodiante para que promova a venda a terceiros dos títulos
públicos oferecidos em garantia independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida
judicial ou extrajudicial, e aplique o preço da venda no pagamento do crédito e das despesas
decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor fiduciário o saldo, se houver,
acompanhado do demonstrativo da operação realizada, nos termos do art. 66-B, § 3º da Lei
4.728/1965;
c) encaminhe ao TCU cópia dos ofícios de que tratam as alíneas “a” e “b” do presente
inciso, juntamente com o comprovante de recebimento pelo devedor fiduciário e pelo custodiante,
no prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência dos respectivos expedientes;
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d) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
de que tratam as alíneas “a” e “b” do presente inciso, se for o caso, po r parte do devedor fiduciário e
do custodiante, no prazo de 15 (quinze) dias após o esgotamento dos respectivos prazos de
cumprimento.
§ 1º A comunicação e a notificação de que tratam as alíneas “b” do inciso I e “a” do inciso II
deverão ser acompanhadas da seguinte documentação:
I - cópia da deliberação, juntamente com o relatório e voto, que resolver de forma definitiva
sobre a ocorrência da irregularidade;
II – cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive das
memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
III – comprovante de atualização do valor do dano consumado.
§ 2º A comunicação de que trata a alínea “b” do inciso II deverá ser acompanhadas da
documentação especificada no parágrafo anterior e do comprovante de inadimplência do devedor
fiduciário (ofício de notificação e ciência);
Art. 29 Caso o devedor fiduciário e o custodiante não cumpram as providências
especificadas na alínea “a” e “b.1” do inciso II do artigo anterior, o Tribunal:
I – determinará ao credor fiduciário que execute judicialmente o contrato de cessão
fiduciária em garantia, enviando- lhe a documentação e as instruções necessárias, fixando-lhe o
prazo de 90 (noventa) dias para que encaminhe os documentos comprobatórios do cumprimento da
decisão;
II - deliberará sobre a imediata instauração de processo de tomada de contas especial,
visando à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis e à imediata citação.
Art. 30 Caso o devedor fiduciário cumpra a providência especificada na alínea “a” do inciso
II do artigo anterior, o Tribunal determinará ao credor fiduciário que expeça comunicação ao
custodiante, para que transmita comando de liberação da garantia, no Selic, no prazo de quarenta e
oito horas a partir da ciência, no montante correspondente à quantia efetivamente adimplida, dandolhe quitação da dívida.
Art. 31 Caso o custodiante cumpra a providência especificada na alínea “b.2” do inciso II do
artigo anterior, o Tribunal dará quitação ao devedor fiduc iário, no montante correspondente à
quantia efetivamente adimplida.
CAUÇÃO COM BENS IMÓVEIS – HIPOTECA
Art. 32 O oferecimento de bens imóveis em hipoteca é instrumento hábil para garantir a
cobertura integral dos prejuízos causados ao erário, decorrentes da continuidade da execução física,
orçamentária ou financeira de contrato, convênio, etapa, parcela ou subtrecho relativos a subtítulo
no qual for(em) identificado(s) indício(s) de irregularidade(s) grave(s) com recomendação de
paralisação, em processo de fiscalização realizados pelo TCU.
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Art. 33 Aplicam-se ao contrato de hipoteca de que trata esta instrução normativa as
seguintes definições:
I - devedor ou garantidor: devedor da obrigação garantida pela hipoteca;
II – credor ou garantido: credor da obrigação garantida pela hipoteca;
Art. 34 A aceitação da hipoteca de bens imóveis ocorrerá na forma especificada no art. 5º e é
condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas do
respectivo contrato de hipoteca:
I – especificar como devedor ou garantidor a sociedade empresária ou consórcio contratado
para a execução de contrato no qual foi identificado o IGP;
II – especificar como credor ou garantido, o credor das obrigações do devedor ou garantidor,
constituindo o órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela dotação
orçamentária utilizada para a execução do contrato administrativo no qual foi identificado o IGP;
III – possuir como objeto bens imóveis;
IV – definir como valor do contrato de hipoteca o montante do dano potencial ao erário,
calculado na forma do § 1º do art. 4º, atualizado até a data em que for prestada a garantia, pelo
mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU, o qual constituirá o montante máximo da
obrigação do devedor garantida pelo presente instrumento;
V – estabelecer que o valor exato da obrigação, a ser cobrado do devedor, é o montante do
dano consumado, apurado pelo TCU, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 4º da presente instrução
normativa, o qual deverá ser monetariamente corrigido, pelo índice suscitado no inciso anterior, até
o pagamento da obrigação;
VI – conter o valor dos bens ofertados em garantia;
VII – fazer referência ao número do processo do Tribunal de Contas da União, onde está
sendo apreciado o IGP e que, decidirá, no mérito, sobre a ocorrência ou não da irregularidade,
calculará o valor exato da obrigação e fixará o prazo de prazo de pagamento, a ser cumprida pelo
devedor ou garantidor;
VIII – conter descrição precisa e pormenorizada dos bens imóveis onerados, a exemplo da
identificação, localização, dimensão e demais características;
IX – conter expressa declaração de que os bens ofertados em hipoteca não são necessários
nem úteis para a realização da atividade econômica da empresa e, no caso de empresas individuais,
não sirvam como residência da família;
X – eleição de foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do credor ou garantido, para
dirimir questões entre o garantido e o garantidor.
§ 1º O contrato de hipoteca deve ser assinado por duas testemunhas precisamente
identificadas em campo próprio no instrumento.
§ 2º O contrato de hipoteca se constituirá mediante escritura pública, que será registrada no
cartório do lugar do imóvel ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de um.
Art. 35 O devedor deverá formular pedido expresso de constituição hipoteca ao credor,
mediante a entrega dos seguintes documentos:
I – cópia do ato de aprovação da constituição da hipoteca sobre os bens onerados pelos
sócios que representem a maioria do capital social da empresa;
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II - cópia de procuração específica da sociedade, contendo poderes especiais e expressos
para que o(s) administrador(es) oner(em) os bens oferecidos em garantia, no caso de sociedade
administrada por administrador(es).
III – cópia do ato de constituição do(s) administrador(es), no caso de sociedade administrada
por administrador(es).
IV – cópia do laudo de avaliação dos bens ofertados em garantia, elaborado pela Caixa
Econômica Federal;
V - declaração de que os bens ofertados em hipoteca não são necessários nem úteis para a
realização da atividade econômica da empresa;
Art. 36 O credor deve encaminhar os documentos de que trata o artigo anterior ao TCU,
juntamente com o contrato de hipoteca, solicitando a juntada ao processo aduzido no inciso VII do
art. 34, para os fins dispostos no art. 5º.
Parágrafo Único A decisão do TCU que aceitar a constituição de hipoteca, fixará o prazo de
15 (quinze) dias para que o credor apresente cópia da escritura pública de constituição de hipoteca,
a qual deve reproduzir as cláusulas acatadas por este Tribunal, e do respectivo registro do referido
instrumento no cartório do lugar do imóvel, ou no de cada um deles, se o título se referir a mais de
um.
Art. 37 A decisão de mérito do processo que deliberar sobre a ocorrência da irregularidade
especificará as medidas cabíveis para a cobrança administrativa do dano consumado e a eventual
execução do contrato de hipoteca, dentre as quais se incluem:
I - determinação para que a unidade técnica responsável pelo processo:
a) efetue o cálculo do dano consumado, na forma especificada nos §§ 2º e 3º do art. 4º,
atualizado monetariamente pelo mesmo índice aplicável à atualização dos débitos do TCU;
b) comunique ao credor o valor apurado na alínea anterior, para os fins dispostos no inciso
II;
II – assinatura de prazo para que o credor:
a) notifique o devedor para que comprove o recolhimento da quantia de que trata a alínea
“a” do inciso anterior aos cofres do credor, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciênc ia,
encaminhando- lhe a documentação de que trata o parágrafo único e informando-o que a não
demonstração do pagamento no referido prazo ensejará a realização de providências administrativas
visando à execução do presente contrato de hipoteca;
b) encaminhe ao TCU cópia do ofício de que trata a alíneas “a”, juntamente com o
comprovante de recebimento pelo devedor, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência do
respectivo expediente;
c) encaminhe ao TCU cópia da documentação comprobatória do cumprimento da obrigação
de que trata a alínea “a”, se for o caso, por parte do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias após o
esgotamento do prazo de cumprimento.
Parágrafo Único A comunicação e a notificação de que tratam as alíneas “b” do inciso I e
“a” do inciso II deverão ser acompanhadas da seguinte documentação:
I - cópia da deliberação, juntamente com o relatório e voto, que resolver de forma definitiva
sobre a ocorrência da irregularidade;
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II – cópia da instrução da unidade técnica que calculou o dano consumado, inclusive das
memórias de cálculo e de todos os boletins de medição expedidos no âmbito do contrato;
III – comprovante de atualização do valor do dano consumado.
Art. 38 Caso o devedor não cumpra a providência especificada na alínea “a” do inciso II do
artigo anterior, o Tribunal:
I – determinará ao credor que execute judicialmente o contrato de hipoteca, enviando- lhe a
documentação e as instruções necessárias, fixando- lhe o prazo de 90 (noventa) dias para que
encaminhe os documentos comprobatórios do cumprimento da decisão;
II - deliberará sobre a imediata instauração de processo de tomada de contas especial,
visando à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis e à imediata citação.
Art. 39 Caso o devedor cumpra a providência especificada na alínea “a” do inciso II do
artigo anterior, o Tribunal lhe expedirá quitação, determinando ao credor que expeça instrumento de
liberação da hipoteca.
Art. 40 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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TC 041.436/2012-1
Inte ressado: Tribunal de Contas da União.
Assunto: Anteprojeto de Instrução Normativa
acerca de apresentação de garantias em substituição
à retenção cautelar de valores ou paralisação de
obras.

DESPACHO
Trata-se de processo administrativo constituído com o objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à retenção cautelar de valores ou a suspensão cautelar da execução física e financeira de
contratos de obras públicas.
O grupo de trabalho constituído pela Portaria-Segecex nº 21, de 27/8/2012, modificada em
relação ao prazo pela Portaria-Segecex nº 27, de 5/10/2012, apresenta, à peça 16, seu relatório – que
contém anexa uma minuta de Instrução Normativa-, e a proposta de encaminhamento abaixo transcrita:
321. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior co m as seguintes propostas:
321.1. Que seja aprovada a minuta de instrução normativa acostada em anexo, de mo lde a regulamentar a
aceitação de garantias por parte do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 93, § 1°, inciso V, da
LDO/ 2013;
321.2. Que seja incluída determinação no rito processual do Fiscobras, em acréscimo às disposições do
Acórdão 2.382/2011–TCU–Plenário, para que os processos relativos a obras ou serviços contendo indícios de
irregularidades do tipo IGR, nos quais tenha sido apresentada garantia pela empresa ou consórcio contratado:
321.2.1. sejam instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, devendo a decisão
de mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses, contado da publicação da deliberação
que reclassificou o indício de IGP para IGR;
321.2.2. sejam instruídos obrigatoriamente segundo o rito processual do art. 250, § 6º do Regimento Interno
do TCU, ou seja, que seja dado prioridade ao deslinde do controle objetivo na instrução processual, deixando se para propor e analisar as medidas constantes dos incisos II, III e IV do referido art igo em mo mento
posterior à deliberação do Tribunal sobre a irregularidade.

Encaminhe-se preliminarmente à Coinfra, para manifestação.
Segecex, 19 de abril de 2013

(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY
Secretário Geral de Controle Externo
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TC 041.436/2012-1
Tipo: Administrativo
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de
trabalho constituído para atender ao subitem 9.5
do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.

D ESPAC H O

Trata-se de estudo apresentado
Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.

visando

ao atendimento

do subitem

9.5 do

9.5. determinar à Segecex que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudos com vistas à edição
de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, previstas no
art. 56 da Lei 8.666/93, em substituição às retenções cautelares determinadas com
fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RI/TCU; (grifamos)

Em despacho à peça 17, a Segecex encaminhou os autos para a manifestação da Coinfra.
Preliminarmente, impende enfatizar que o objeto da presente manifestação da Coinfra
limita-se à questão fundamental que envolve a suposta competência do Tribunal para disciplinar a
matéria objeto da determinação por meio de Instrução Normativa. Com efeito, a Coinfra entende que
o assunto é controverso, conforme exposição adiante.
Com relação ao denso e bem elaborado estudo abrangendo as diversas espécies de
garantias previstas no ordenamento jurídico, forçoso é reconhecer que a matéria cuida essencialme nte
de direito econômico, e não de temas afetos à infraestrutura. Dito isso, passa-se à exposição dos
pontos controversos.
Inicialmente detenha-se a examinar o teor da determinação proferia no subitem 9.5 do
Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário. Nela fica evidente que as garantias a serem tratadas no estudo
dizem respeito àquelas previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, oferecidas em substituição às retenções
determinadas com fundamento legal no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RITCU.
Ocorre que ao analisar o estudo apresentado, entende-se que o seu conteúdo vai muito
além da determinação exarada no acórdão supra. Com efeito, o estudo cuida de elaborar uma
construção lógica, dentro do arcabouço legal, para estabelecer os critérios de aceitação de garantias
em substituição a retenções, mas sem que essas últimas sejam, necessariamente, resultantes do
exercício do poder de cautela de que trata o art. 276 do RITCU, com os pressupostos que lhes são
próprios na utilização desse poder assegurado ao Tribunal. Tal assertiva decorre do fato de a
argumentação utilizada no estudo se valer, em extensa medida, de conceitos e definições contidos na
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2013, notadamente o conceito de IGR - irregularidade grave
com recomendação de retenção de valores, que no entendimento da Coinfra possuiu natureza de
recomendação do TCU ao Congresso Nacional (art. 71, inciso X c/c art. 71 §1º da CF).
A retenção de que trata o art. 93 da Lei 12.708/2002 (LDO 2013) difere substancialme nte
daquela adotada pelo TCU em sede de cautelar amparada no art.45 da lei 8.442/92 c/c art. 276 do
RITCU. Essa última não sujeita à prévia autorização de qualquer espécie advinda da parte afetada
pela medida, e tampouco à sua volição em ofertar garantias contra possíveis danos ao erário, como é
a regra da IGR da LDO. Mesmo naqueles casos em que o Tribunal adota medida cautelar com oitiva
1
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prévia, a parte é chamada a se manifestar acerca dos pressupostos da fumaça do bom direito e do
perigo da demora, não havendo que se falar, diferentemente do que prevê a LDO, em autorização
como condicionante para a decisão do TCU em reter valores.
O indício de irregularidade grave com recomendação de retenção - IGR implica uma
proposta de retenção de valores do contrato. Todavia, entende-se que a IGR não possui natureza
cautelar. O senso geral sugere que as irregularidades classificadas como IGR venham acompanhadas
de medidas cautelares do art.276 do RITCU. Sem embargo, é cabível a interpretação de que o TCU
pode recomendar a IGR sem a adoção da cautelar do art. 276 (eis que a IGR nada mais é que uma
modalidade de IGP), deixando a cargo do Congresso Nacional a decisão de exigir garantias. Nesse
sentido, note que não há no texto da Lei 12.708/2012 (LDO 2013) qualquer referência que vincule a
IGR à exigência de cautelar do art. 276 do RITCU, e tampouco referência que condicione a
apresentação de garantia do contratado diretamente ao TCU. A interpretação do art. 93, §§ 2°, 3°e 7º
da Lei 12.708/2012 sugere a possibilidade de que a garantia seja apresentada pelo contratado ao órgão
encarregado da contratação.
Entende-se que o estudo vai além do que foi determinado no subitem 9.5 do Acórdão
1.332/2009-TCU-Plenário, na medida em que busca regulamentar, via instrução normativa,
oferecimento de garantias de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentária (garantia contra danos ao
erário).
No tocante à Lei 8.666/93, a qual estão subordinados União, Estados e Municípios, note
que não há previsão legal para que se confira às modalidades de seguro lá previstas outra finalidade
senão a de assegurar o adimplemento do contrato, qualquer que seja o objeto da avença, segundo
interpretação dos art. 31, §2° c/c art. 56, §4°. Coisa diversa é a garantia de que trata a LDO, que visa
proteger o erário contra eventual dano decorrente de sobrepreços ou superfaturamentos em contratos
específicos de obras públicas. São, portanto, seguros que cobrem objetos de natureza distintas,
residindo aí outro ponto controverso da matéria.
Depreende-se, da leitura de trechos do estudo, que o enfoque privilegiou regular a
utilização da garantia prevista na LDO em detrimento das garantias previstas no art. 56 da lei
8.666/93. Isso fica evidente a partir da leitura do item 77 do estudo, no qual se descartou a
possibilidade de utilização da caução em dinheiro como modalidade de garantia, a despeito de existir
previsão na lei de licitações para aceitá-la como garantia de cumprimento das obrigações contratuais.
O estudo equipara o efeito da cautelar expedida com fulcro no art. 276 do RITCU aos
efeitos da IG-P deliberada pelo Congresso Nacional. Observe-se, contudo, que as cautelares com base
no art. 276 do RITCU quase sempre impõem uma obrigação de não fazer dirigida ao gestor público.
Seus efeitos, quase sempre, recaem sobre a última das três etapas de execução da despesa pública: o
pagamento. É portanto uma decisão que tem efeitos na execução financeira, mas que não interrompe
a execução orçamentária, haja vista que mesmo diante de suspensão de pagamentos determinada pelo
Tribunal com fulcro no art. 276 do RITCU, a autorização legislativa para a execução da despesa
permanece vigente, e apenas o Congresso Nacional pode interromper a execução orçamentária que
foi prevista em lei.
Finalmente, importa reiterar que o estudo contém rica e vasta revisão dos tipos de
garantias previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, é de grande valia tomando-se em conta
aquilo que dispõe o art. 54 da Lei 8.666/93. Esse é o dispositivo da Lei 8666/93 que daria margem à
discussão acerca da aceitação das garantias tratadas no estudo. É necessário reconhecer, todavia, que
a Lei 8666/93 vem sendo objeto de profundas discussões que estão em curso no Congresso Nacional.
Paralelamente a essas discussões, existem iniciativas independentes das duas Casas Legislativas
Federal tratando da instituição de seguro performance para as obras de engenharia. Podemos
mencionar, por exemplo, a tramitação do PL 5854/2016 na Câmara dos Deputados, bem como o
PLS 276/2016 do Senado Federal que dispõe sobre seguro garantia de execução de contrato e dá
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outras providências.
Assim, entendendo ser controverso tratar do tema pela via de Instrução Normativa do
TCU, submetemos os autos à consideração superior, sugerindo desde já o envio de cópia do vasto
estudo realizado pelo Tribunal à Câmara e ao Senado, visando subsidiar as atividades legislativas e
as discussões em torno da reforma da Lei 8.666/93, bem como do PL 5854/2016 e do PLS 276/2016.

Segecex/Coinfra, em 29 de julho de 2016.
(Assinado eletronicamente)
FELIPE GUSTAVO DE SOUZA PEÑALOZA – Matr. 7653-8
Assessoria – Coinfra
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TC 041.436/2012-1
Tipo: Administrativo
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de
trabalho constituído para atender ao subitem
9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-P lenário.

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE
Trata-se de processo administrativo encaminhado a esta Coinfra para manifestação
contendo estudo realizado em cumprimento à determinação objeto do subitem 9.5 do
Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.
Primeiramente, cumpre destacar que manifestamos concordância com os termos do
parecer da assessoria exarado à peça 18.
Complementarmente, opinamos no sentido de que a normatização por parte do TCU de
procedimentos de aceitabilidade de garantias previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, com fulcro no poder
regulamentar disposto no art. 3º da sua Lei Orgânica c/c o art. 67, incisos I a III, do seu Regimento
Interno, conflita, salvo melhor juízo, com a competência privativa da União para “legislar sobre
normas gerais de licitação e contração em todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1°, III”, estabelecida no art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998.
Nessa conformidade, submetemos à consideração da Segecex o estudo realizado com
proposta de que este seja encaminhado ao Congresso Nacional para subsidiar as atividades
legislativas e as discussões em torno da reforma da Lei 8.666/93, bem como dos PL 5854/2016 e do
PLS 276/2016.
Coinfra, em 30 de agosto de 2016.
(Assinado eletronicamente)
ARSENIO JOSÉ DA COSTA DANTAS - Mat. 3090-2
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TC 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo.
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de
trabalho constituído para atender ao subitem
9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.

DESPACHO
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar
de valores determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do Regimento
Interno do TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.
9.5. determinar à Segecex que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudos com vistas à edição
de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, previstas no
art. 56 da Lei 8.666/93, em substituição às retenções cautelares determinadas com fundamento
no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RI/TCU;

2.
Para a realização do referido estudo, foi constituído grupo de trabalho pela PortariaSegecex 21/2012, modificada em relação ao prazo pela Portaria-Segecex 27/2012, que apresentou à
peça 16, relatório contendo anexa uma minuta de Instrução Normativa. Por meio de despacho à
peça 17, esta Segecex submeteu preliminarmente estes autos à Coinfra para manifestação.
3.
Em instrução à peça 18, a Coinfra, por meio de sua assessoria, relata que o estudo
elaborado pelo referido grupo de trabalho tratou sobre as diversas espécies de garantias previstas no
ordenamento jurídico nacional, mas reconhece que a matéria é essencialmente de direito econômico
e não de temas afetos à infraestrutura.
4.
Resumidamente, esclarece que o conteúdo do estudo apresentado excedeu a
determinação exarada no acórdão supra, na medida em que tratou de conceitos e definições contidos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2013, notadamente o conceito de IGR - irregularidade
grave com recomendação de retenção de valores - e equiparou o efeito da cautelar expedida com
fulcro no art. 276 do RI/TCU aos efeitos da IG-P - indício de irregularidade grave com
recomendação de paralisação - deliberada pelo Congresso Nacional.
5.
Por fim,
Nacional, por meio
performance para as
garantia de execução

noticia que a Lei 8.666/93 vem sendo objeto de discussões no Congresso
de iniciativas independentes que dispõe sobre a instituição de seguro de
obras de engenharia (PL 5854/2016 - Câmara dos Deputados) e de seguro
de contrato (PLS 276/2016 – Senado Federal), e propõe o envio de cópia do

estudo realizado à Câmara e ao Senado, visando subsidiar as atividades legislativas e as discussões em
torno da reforma da Lei 8.666/93.

6.
Adicionalmente, o Coordenador-Geral da Coinfra, em despacho à peça 19, opina no
sentido de que a normatização por parte do TCU de procedimentos de aceitabilidade de garantias
prevista no art. 56 da Lei 8.666/93, com fulcro no poder regulamentar disposto no art. 3º da Lei
8.443/92 c/c o art. 67, incisos I a III, do seu RI/TCU conflita com a competência privativa da União
de legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação, nos termos do disposto no art. 22,
XXVII, da Constituição Federal. Ao final, submete os autos à consideração desta Segecex, e reforça
proposta de sua assessoria mencionada no parágrafo anterior.
7.
Feitas essas considerações, cumpre destacar o excelente estudo realizado pelo grupo de
trabalho, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário, cujo resultado
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compreende análises abrangentes e de notável qualidade. Contudo, coaduno com a argumentação
trazida pela Coinfra no sentido de que é competência privativa do Congresso Nacional legislar
sobre a matéria e, por oportuno, reforço a existência de projetos de lei, datados deste exercício, em
tramitação em cada uma das Casas que compõem o parlamento com o objetivo de regulamentar o
tema em tela.
8.
Desse modo, acompanho os pareceres da assessoria e do Coordenador-Geral da Coinfra
às peças 18 e 19, respectivamente, e encaminho estes autos à Presidência, propondo o envio do
estudo em epígrafe, via Aspar, à Câmara e ao Senado, visando subsidiar as atividades legislativas e
as discussões em torno da reforma da Lei 8.666/93, bem como do PL 5854/2016 e do PLS
276/2016.

Segecex, em 2 de setembro de 2016.
(assinado eletronicamente)
RAINÉRIO RODRIGUES LEITE
Secretário-Geral de Controle Externo
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TC 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Unidade: Tribunal de Contas da União
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de trabalho
constituído para atender ao subitem 9.5 do Acórdão
1.332/2009-TCU-Plenário.

D ESPAC H O

Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade de garantias
em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção
cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, c/c art. 276 do
Regimento Interno-TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.
2.
Para realização do estudo foi constituído Grupo de Trabalho, por meio da PortariaSegecex 21, de 27/8/2012 (Peça 1), prorrogada por meio da Portaria-Segecex 27, de 5/10/2012
(Peça 4), que apresentou o relatório de Peça 16, contendo minuta de normativo, além das seguintes
propostas:
“[...] 321.1. Que seja aprovada a minuta de instrução normativa acostada em anexo, de molde a
regulamentar a aceitação de garantias por parte do Tribunal de Contas da União, nos termos do
art. 93, § 1°, inciso V, da LDO/2013;
321.2. Que seja incluída determinação no rito processual do Fiscobras, em acréscimo às
disposições do Acórdão 2.382/2011–TCU–Plenário, para que os processos relativos a obras ou
serviços contendo indícios de irregularidades do tipo IGR, nos quais tenha sido apresentada
garantia pela empresa ou consórcio contratado;
321.2.1. sejam instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União,
devendo a decisão de mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses,
contado da publicação da deliberação que reclassificou o indício de IGP para IGR;
321.2.2. sejam instruídos obrigatoriamente segundo o rito processual do art. 250, § 6º do
Regimento Interno do TCU, ou seja, que seja dado prioridade ao deslinde do controle objetivo na
instrução processual, deixando-se para propor e analisar as medidas constantes dos incisos II, III e
IV do referido artigo em momento posterior à deliberação do Tribunal sobre a irregularidade.
[...]”.

3.
Por meio de despacho à Peça 17, a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex)
submeteu preliminarmente os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de
Infraestrutura e da Região Sudeste (Coinfra) para manifestação.
4.

A Coinfra, nas instruções das Peças 18 e 19, relata que o estudo tratou sobre as diversas

espécies de garantias previstas no ordenamento jurídico nacional, mas reconhece que a matéria é
essencialmente de direito econômico e não de temas afetos à infraestrutura.
5.
Esclarece, ainda, que o conteúdo apresentado excedeu a determinação exarada no
Acórdão supra, na medida em que tratou de conceitos e definições contidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 2013, deliberada pelo Congresso Nacional.
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6.
Por fim, ao registrar que a Lei 8.666/1993 vem sendo objeto de discussões no âmbito do
Congresso Nacional, por meio de iniciativas independentes que dispõem sobre a instituição de
seguro de performance para as obras de engenharia (PL 5854/2016 - Câmara dos Deputados) e de
seguro garantia de execução de contrato (PLS 276/2016 - Senado Federal), propõe o envio de cópia
do estudo realizado cada uma das Casas que compõem o parlamento com o objetivo subsidiar as
atividades legislativas e as discussões em torno da reforma da Lei de Licitações.
7.
O Secretário-Geral de Controle Externo, no despacho de Peça 20, acompanha os
pareceres e encaminhamento propostos pela Coinfra às Peças 18 e 19.
8.
Observo, inicialmente, que a matéria tratada nos presentes autos surgiu em
cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário, adotado em processo de
monitoramento.
9.
Verifico, ainda, a existência de proposta de ato normativo apresentado por Grupo de
Trabalho que não foi acolhido pela Unidade Básica deste Tribunal, sob o fundamento de que a
normatização por parte do TCU de procedimentos de aceitabilidade de garantias, previstas no art.
56 da Lei 8.666/1993, com fulcro no poder regulamentar disposto no art. 3º da sua Lei Orgânica c/c
o art. 67, incisos I a III, do seu Regimento Interno, entraria em conflito com a competência privativa
da União para “legislar sobre normas gerais de licitação e contração em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III”, estabelecida no art. 22, inciso XXVII, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998.
11.
Como visto, a matéria trazida à apreciação da Presidência possui conteúdo que enseja
posicionamento quanto ao encaminhamento a ser dado, no âmbito de monitoramento, o que foge às
competências do Presidente, delineadas nos incisos I a XLIV do Regimento Interno-TCU.
Depreendo, portanto, que o processo em questão deve ser encaminhado ao gabinete do
Ministro Raimundo Carreiro, relator da deliberação em questão, para que, ao dar regular andamento
ao feito, manifeste-se sobre a pertinência do entendimento e do encaminhamento propostos pela
Segecex.
Gabinete do Presidente, em 7 de novembro de 2016.

(Assinado Eletronicamente)

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA
Presidente
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TC 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Interessado: Tribunal de Contas da União

DESPACHO

Trata-se de processo administrativo constituído com o objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar
de valores determinadas com fundamento no art. 276 do Regimento Interno.
Nos termos do art. 157 do Regimento Interno, solicito o pronunciamento do Ministério
Público junto ao TCU.
Gabinete, TCU, em 1º de dezembro de 2016.

(Assinado Eletronicamente)

RAIMUNDO CARREIRO
Relator
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Processo TC nº 041.436/2012-1
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator,
Trata-se de processo administrativo instaurado com o objetivo de realizar estudos visando a
edição de instrumento normativo interno contendo a definição de critérios e procedimentos a serem
observados no âmbito desta Corte para a aceitação de garantias em substituição à retenção cautelar de
valores, em atenção ao estabelecido no subitem 9.5 do Acórdão nº 1332/2009-Plenário, que dispôs:
“9.5. determinar à Segecex que, no prazo de 30 (trinta) dias, realize estudos com vistas à edição de
norma que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias, previstas no art. 56 da Lei 8.666/93,
em substituição às retenções cautelares determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do
RI/TCU;”

II
2.
Com vistas a dar pleno atendimento à demanda imposta pelo Acórdão nº 1332/2009-Plenário,
foi constituído grupo de trabalho composto por: Auditores Federais de Controle Externo lotados na
Segecex, um Auditor indicado pelo Gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU,
um Auditor lotado na Conjur e um servidor designado pelo Advogado Geral da União (peças 1/3). De
relevo mencionar que o estudo também contou com a participação de diversas instituições com áreas de
atuação afetas ao assunto em exame. Foram consultadas a Superintendência de Seguros Privados (Susep),
o Banco Central, a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
3.
No bojo deste processo, foi empreendida análise minuciosa sobre os diversos tipos de garantia
existentes em nosso ordenamento jurídico com a finalidade de se identificar quais delas são adequadas
para substituir a retenção cautelar de valores determinada pelo TCU. Como resultado, foi possível
concluir que além das garantias previstas no art. 56, § 1º, da Lei Nº 8.666/93 (seguro-garantia, fiança
bancária e caução de títulos públicos), a hipoteca de bem imóvel também pode ser aceita como garantia
de débitos apurados no âmbito desta Corte. Sobre esse ponto, destaco que a aceitação da hipoteca como
garantia não constitui uma inovação, já que essa modalidade de garantia já foi admitida por esta Corte em
algumas ocasiões, a exemplo do ocorrido no Acórdão nº 2860/2008-Plenário.
4.
Definidos os tipos de garantia passíveis de serem aceitos na permuta, passou-se ao estudo
individualizado de cada uma delas. Essa etapa cuidou, por exemplo, da definição do valor da obrigação a
ser acobertada, dos prazos de validade mínimos a serem exigidos para cada modalidade de garantia e das
respectivas etapas de liquidação e execução.
5.
Ao final, foi elaborada minuta de instrução normativa (peça 16, p. 54-67) em que se estabelece
o rito e as exigências a serem observadas quando do processamento de pedidos de substituição de
retenção cautelares de valores por garantias. Na ocasião, também foram lançadas as seguintes propostas
de encaminhamento:
“[...] 321.1. Que seja aprovada a minuta de instrução normativa acostada em anexo, de molde a
regulamentar a aceitação de garantias por parte do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 93, § 1°,
inciso V, da LDO/2013;
321.2. Que seja incluída determinação no rito processual do Fiscobras, em acréscimo às disposições do
Acórdão 2.382/2011–TCU–Plenário, para que os processos relativos a obras ou serviços contendo indícios de
irregularidades do tipo IGR, nos quais tenha sido apresentada garantia pela empresa ou consórcio contratado;
321.2.1. sejam instruídos e apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, devendo a decisão de
mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses, contado da publicação da deliberação que
reclassificou o indício de IGP para IGR;
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321.2.2. sejam instruídos obrigatoriamente segundo o rito processual do art. 250, § 6º do Regimento
Interno do TCU, ou seja, que seja dado prioridade ao deslinde do controle objetivo na instrução processual,
deixando-se para propor e analisar as medidas constantes dos incisos II, III e IV do referido artigo em momento
posterior à deliberação do Tribunal sobre a irregularidade. [...]”.

III
6.
A minuta de instrução normativa foi submetida preliminarmente ao crivo da
Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste (Coinfra).
7.
Ao examinar o feito (peças 18 e 19), a Coinfra salientou que a matéria contida no estudo
vertente não é afeta à área de infraestrutura, porquanto abarca, essencialmente, questões de direito
econômico e financeiro.
8.
Ainda assim, externou entendimento no sentido de que o conteúdo apresentado extrapolou a
determinação exarada no Acórdão nº 1332/2009-Plenário, uma vez que o decisum tratou apenas das
retenções cautelares determinadas pelo Tribunal com espeque no art. 276 do RITCU, ao passo que o
estudo também versou sobre as retenções calcadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (atualmente no
art. 121, § 1º, incisos IV e V, da Lei nº 13.408/2016 – LDO 2017). No entender da Coordenação-Geral, as
retenções previstas no RITCU e na LDO teriam natureza distintas, motivo que impediria o tratamento de
ambas neste mesmo trabalho.
9.
Adicionalmente, a Coinfra também ponderou que a Lei nº 8.666/93 vem sendo objeto de
discussões no âmbito do Congresso Nacional, por meio de iniciativas independentes que dispõem sobre a
instituição de seguro de performance para as obras de engenharia (PL 5854/2016 - Câmara dos
Deputados) e de seguro garantia de execução de contrato (PLS 276/2016 - Senado Federal), e propõe o
envio de cópia do estudo realizado a cada uma das Casas que compõem o parlamento com o objetivo de
subsidiar as atividades legislativas e as discussões em torno da reforma da Lei de Licitações.
10.
Finalmente, ao entender controversa a normatização do tema vertente por meio de instrução
normativa, a Coordenação-Geral afirmou, in verbis (peça 19):
“[...] opinamos no sentido de que a normatização por parte do TCU de procedimentos de aceitabilidade
de garantias previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, com fulcro no poder regulamentar disposto no art. 3º da sua Lei
Orgânica c/c o art. 67, incisos I a III, do seu Regimento Interno, conflita, salvo melhor juízo, com a competência
privativa da União para “legislar sobre normas gerais de licitação e contração em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1°, III”, estabelecida no art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19 de 1998.” (grifei).

11.
Tal entendimento foi ratificado pelo Secretário-Geral de Controle Externo (peça 20). O então
relator do feito, Excelentíssimo Ministro Raimundo Carreiro, solicitou o pronunciamento do Ministério
Público junto ao TCU sobre a questão ora discutida, com fundamento no art. 157 do RITCU.
IV
12.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a aceitação de garantias em substituição à retenção
cautelar de valores determinada pelo TCU é expediente utilizado em contratos de obras públicas em
andamento, de forma a viabilizar a conclusão dos empreendimentos e a antecipação dos benefícios sociais
e econômicos deles advindos. Nos casos em que as garantias são aceitas, o fluxo de caixa da empreiteira
contratada não é comprometido pela retenção de parcelas de pagamento, o que pode ser decisivo para que
a obra pública não seja abandonada antes de seu término.
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13.
Dessa forma, objetivando resguardar o erário de garantias suficientes para cobrir eventuais
prejuízos, sem, contudo, inviabilizar a conclusão do empreendimento, pode o Tribunal possibilitar ao
contratado a oportunidade de oferecer seguro garantia, fiança bancária ou outra forma de garantia de alta
liquidez e de abrangência suficiente para assegurar o resultado da apuração em curso no TCU acerca de
eventual dano ao erário.
14.
No âmbito desta Corte, é crescente o número de casos em que empresas contratadas para a
execução de obras requerem a aceitação de garantias no lugar de retenções cautelares de valores, sejam
elas retenções determinadas com base no art. 276 do RITCU ou no art. 121, §1º, inciso V, da Lei nº
13.408/2016 – LDO 2017 (nos casos em que a atuação do Tribunal se dá no âmbito do rito de fiscalização
do Fiscobras). Com efeito, esta prática já foi admitida pelo TCU em diversas ocasiões, dos quais são
exemplos os seguintes precedentes: Acórdãos nºs 2.873/2008-Plenário, 3.070/2008-Plenário,
3.254/2011-Plenário, 950/2008-Plenário, 2603/2007-Plenário, 2860/2008-Plenário.
15.
A despeito desta Corte de Contas já ter enfrentado essa questão em diversas oportunidades, não
há no âmbito interno coesão e uniformidade quando da definição do rol de requisitos a serem impostos às
empreiteiras para que suas garantias sejam aceitas no lugar de retenção cautelar de valores. De fato, a
análise de algumas das decisões em que esta Corte se debruçou sobre o tema revela a ocorrência de
extensos debates a respeito do que seria razoável exigir das garantias apresentadas. Veja-se que não se
trata de questão simples. De um lado almeja-se impor o rigor necessário para que a garantia tenha a
solidez necessária para resguardar o erário de potenciais riscos, mas o estabelecimento de exigências não
pode ser tão exacerbado a ponto de se inviabilizar a apresentação de garantias como um todo.
16.
É nesse contexto que foi emanado o Acórdão nº 1332/2009-Plenário, com o objetivo precípuo
de definir critérios razoáveis e ponderados para a aceitabilidade de garantias, de forma a harmonizar e
padronizar procedimentos, tornando mais seguras as decisões que versem sobre esse tema.
17.
Feito esse breve introito, peça vênias para divergir do entendimento proferido pela Coinfra, o
qual contou com o endosso da Segecex.
18.
Primeiramente, reputo necessário tecer alguns comentários acerca dos dois tipos de retenção de
valores discutidos no estudo em análise. O primeiro deles é a retenção decorrente do poder geral de
cautela do TCU e consiste em prerrogativa institucional inserta no art. 276 do seu Regimento Interno. Tal
instrumento tem como finalidade assegurar a efetividade da decisão de mérito da Corte, uma vez que
impede a materialização do dano ao erário enquanto são exauridas as discussões sobre o mérito
processual.
19.
Já a retenção de valores calcada nas Leis de Diretrizes Orçamentárias é instrumento de controle
externo realizado diretamente pelo Congresso Nacional, com o auxílio deste Tribunal de Contas.
Anualmente, as LDOs têm previsto sistemática de fiscalização de obras públicas em que a execução
física, orçamentária e financeira de empreendimentos em que este TCU tenha detectado a existência de
indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação fica condicionada à deliberação da
Comissão Mista permanente de Senadores e Deputados prevista no § 1º do art. 166 da Constituição
Federal (art. 121 da Lei nº 13.408/2016).
20.
Assim, ao realizar fiscalização em contratos de obra pública, este Tribunal deverá avaliar se há
indícios de irregularidades graves que justifiquem a paralisação do andamento dos serviços, tendo como
base a seguinte definição:
“§ 1º Para os efeitos desta Lei, entendem-se por: [...]
IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de paralisação - IGP, os atos e fatos
materialmente relevantes em relação ao valor total contratado que apresentem potencialidade de ocasionar
prejuízos ao erário ou a terceiros e que:
a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57350558.

M INISTÉR IO PÚBLICO DE CO NTAS
G ab. Proc urador -G eral PAULO SO AR ES BUG AR IN

4

Continuação do TC nº 041.436/2012-1
b) configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que está submetida a
administração pública federal;”

21.
Atento aos efeitos danosos advindos da paralisação de empreendimentos públicos, o legislador
previu a possibilidade de ser dada continuidade ao andamento dos trabalhos desde que haja autorização
do contratado para retenção de valores a serem pagos, ou a apresentação de garantias suficientes para
prevenir o possível dano ao erário, até a decisão de mérito sobre o indício relatado, hipótese em que o
indício de irregularidade será classificado como “grave com a recomendação de retenção parcial de
valores - IGR” (art. 121, § 1º, inciso V, da Lei nº 13.408/2016).
22.
Conquanto a LDO não tenha feito menção expressa à palavra cautelar, entendo que o
mecanismo ali previsto configura verdadeira retenção cautelar de valores, uma vez que constitui medida
preventiva e acautelatória destinada a evitar a ocorrência de prejuízos ao erário enquanto se delibera sobre
a ocorrência ou não da irregularidade. Esse entendimento é endossado pelos ensinamentos de Humberto
Theodoro Júnior, que define as medidas cautelares como:
“[...]a providência concreta tomada pelo órgão judicial para eliminar uma situação de perigo para
direito ou interesse de um litigante, mediante a conservação do estado de fato ou de direito que envolve as partes,
durante todo o tempo necessário para a definição do direito no processo de conhecimento ou para a realização
coativa do direito do credor sobre o patrimônio do devedor, no processo de execução. ” (Curso de Direito

Processual Civil, v. II, Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 510).
23.
Tendo isso em vista, julgo que, a despeito de o Acórdão nº 1332/2009-Plenário ter se
restringido às retenções cautelares previstas no art. 276, não há óbice para que o resultado dos estudos e a
respectiva proposta de instrução normativa também contemplem as retenções que tenham como o
fundamento a LDO, pois:
i) as retenções baseadas nos art. 276 do RITCU e art. 121 da LDO 2017 têm natureza cautelar;
ii) na prática, não há diferença no processamento de pleitos de substituição de retenções por
garantias, sejam elas fundamentadas no RITCU ou na LDO;
iii) existe o interesse e a necessidade de que a questão seja normatizada internamente em ambos
os casos.
24.
Na eventualidade deste não ser o entendimento de Vossa Excelência, reputo ser inadequado
desprezar o esforço já realizado na produção da minuta de instrução normativa, e, por considerar
consistentes e relevantes os resultados alcançados no presente estudo, sugiro, alternativamente, que seja
analisada a possibilidade de aplicação do novo normativo ao menos para os casos de retenção cautelar
proferidas com fulcro no RITCU.
25.
Finalmente, entendo não existir o alegado conflito de competências entre o normativo proposto
e a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Com
efeito, o art. 3º da Lei nº 8.443/92 confere ao TCU o poder de regulamentar as matérias relacionadas à sua
competência:
“Art. 3° Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder
regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições
e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de
responsabilidade .”

26.
A proposta de normativo sob exame trata exclusivamente de requisitos e ritos a serem exigidos
e observados internamente por esta Corte quando da apreciação de requerimentos para substituição de
retenção de valores por garantias. Tais procedimentos não impactam de nenhuma forma a aplicação e
interpretação da Lei Geral de Licitações, de maneira que não vislumbro conflito entre a atuação deste
TCU e a competência da União.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57350558.

M INISTÉR IO PÚBLICO DE CO NTAS
G ab. Proc urador -G eral PAULO SO AR ES BUG AR IN

5

Continuação do TC nº 041.436/2012-1
27.
Ante o exposto, renovando vênias à Segecex, este representante do Ministério Público junto ao
TCU manifesta-se por que esta proposta de ato normativo siga o rito previsto no art. 74 do Regimento
Interno do TCU.
Ministério Público, em maio de 2017.

(Assinado eletronicamente)
PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral
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TC 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Unidade: Tribunal de Contas da União
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de trabalho
constituído para atender ao subitem 9.5 do Acórdão
1.332/2009-TCU-Plenário.
DESPACHO
Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade de garantias
em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção
cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, c/c art. 276 do
Regimento Interno-TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.
2.
A fim de dar pleno atendimento à demanda, foi constituído grupo de trabalho composto
por: Auditores Federais de Controle Externo, lotados na Segecex, um Auditor indicado pelo
Gabinete do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, um Auditor lotado na Conjur e
um servidor designado pelo Advogado Geral da União (Peças 1/3).
3.
De relevo mencionar que o estudo também contou com a participação de diversas
instituições com áreas de atuação afetas ao assunto em exame. Foram consultadas a
Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Banco Central, a Federação Nacional de Seguros
Gerais (FenSeg) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que apresentou o relatório de Peça
16, contendo minuta de normativo, além das propostas constantes no item 321.1, e seguintes da
instrução.
4.
A minuta de instrução normativa foi submetida preliminarmente ao crivo da
Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura e da Região Sudeste (Coinfra)
que, ao examinar o feito (Peças 18 e 19), salientou que foram tratadas no estudo diversas espécies
de garantias previstas no ordenamento jurídico nacional não afetas à matéria da área de
infraestrutura, porquanto abarca, essencialmente, questões de direito econômico e financeiro.
5.
Esclareceu, ainda, que o conteúdo apresentado excedeu a determinação exarada no
Acórdão supra, na medida em que tratou de conceitos e definições contidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), deliberada pelo Congresso Nacional.
6.
O parecer fez lembrar, ainda, que a Lei 8.666/1993 é objeto de discussões no âmbito do
Congresso Nacional, por meio de iniciativas independentes que dispõem sobre a instituição de
seguro de performance para as obras de engenharia (PL 5854/2016 - Câmara dos Deputados) e de
seguro garantia de execução de contrato (PLS 276/2016 - Senado Federal), razão pela qual propôs o
envio de cópia do estudo realizado neste autos a cada uma das Casas que compõem o parlamento
com o objetivo de subsidiar as atividades legislativas e as discussões em torno da reforma da Lei de
Licitações. A proposta foi acolhida pelo Secretário-Geral de Controle Externo, no despacho de Peça
20.
6.
O Ministro Raimundo Carreiro, então relator do feito, por meio do Despacho de Peça
22, solicitou manifestação do Ministério Público junto a este Tribunal, que elaborou o Parecer de
Peça 23, sendo o processo posteriormente distribuído para a minha relatoria em razão da assunção
de sua excelência à presidência desta Corte.
7.
Analisando as diversas manifestações constantes dos autos, observo que novas situações
que envolvem a matéria foram surgindo durante a tramitação processual, as quais podem trazer
nova luz sobre o feito.
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8.
Cabe relevo registrar que a possibilidade de substituição da retenção cautelar de
retenção por garantia suficiente para prevenir possível dano ao Erário, até a decisão de mérito sobre
o indício relatado, foi erigida à norma a partir da evolução jurisprudencial que veio com justificativa
no interesse público de não ter a obra paralisada. Para esse fim foram sopesados, além de outros
fatores, riscos sociais, ambientais e à segurança, custo da deterioração ou de perda de materiais
adquiridos ou serviços executados e despesas necessárias à preservação das instalações.
9.
Assim, mesmo diante de indícios de irregularidades graves em procedimentos
licitatórios e contratos que poderiam ensejar a anulação da licitação ou do contrato ou, ainda, a sua
paralisação, a nova jurisprudência e evolução normativa, permitem a repactuação e/ou a
possibilidade de retenção de valores, com continuidade da obra. Tal situação constou pela primeira
vez na Lei 21.017/2009, (LDO/2010, art. 94, § 2º) e, a partir daí, nas sucessivas LDOs. Hoje está
prevista no inciso V, in fine, e no § 3º, do art. 117, da Lei 13.473/2017.
10.
Entretanto, há situações que foram apreciadas por este Tribunal, a exemplo do relatado
no TC 008.226/2017-2 (Acórdão 2060/2017 – TCU – Plenário), em que consequências danosas
foram constatadas em razão do não cumprimento da deliberação que autorizou a substituição de
retenções cautelares por garantia pelos envolvidos, obrigando a adoção de procedimento por este
Tribunal para apurar a conduta subjetiva da empresa e dos gestores, no âmbito do processo de TCE,
para fins de apenação. Tal ação irregular, consistente na não manutenção de garantia válida,
permitiu à empresa a manutenção da execução física, orçamentária e financeira do empreendimento,
levando à consolidação do dano aos cofres públicos, que se intentou evitar.
32.
Diante dessas circunstâncias, acredito ser necessário avaliar a conveniência e a
oportunidade de normatizar, no âmbito interno, a possibilidade de aceitação de garantias em
substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar
de valores, considerando o risco de esvaziamento da garantia e impossibilidade de cobrança ante a
inexistência de título executivo extrajudicial; tendo em vista as ocorrências verificadas em casos
concretos mal sucedidos apreciados por este Tribunal, a exemplo do caso relatado no item
precedente deste Despacho.
11.
Por fim, deve ser avaliado que, quando o estudo foi realizado, não foram consideradas
as circunstâncias em que a empresa requerente da substituição de garantia seja parte em
procedimento de acordo de leniência (art. 16 da Lei 12.846/2013), ação de recuperação judicial ou
ação de perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou
indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (art. 19,
inciso I da Lei 12.846/2013). Tais situações envolvem litígios relativos aos bens das empresas e,
com certeza, dificultam medidas de constrição patrimonial, substituição de retenção por hipotecas,
dificuldade das empresas em conseguir contratar seguros etc., ocorrências que fragilizam o
resguardo do interesse público com a autorização de substituição de retenção (maior segurança dos
valores envolvidos), por uma medida mais vulnerável.
Ante o exposto, determino a restituição dos autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo (Segecex) para reanálise da matéria considerando o parecer do Ministério Público junto a
este Tribunal e as observações apresentadas no presente Despacho.
Brasília, 24 de outubro de 2018.

AROLDO CEDRAZ
Relator
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TC – 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de
trabalho constituído para atender ao subitem 9.5
do Acórdão 1.332/2009 – TCU – Plenário.
DESPACHO

1.
Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade de garantias em
substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar de
valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, c/c art. 276 do Regimento Interno
do TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009 – Plenário, de relatoria do Ministro
Raimundo Carreiro.
2.
Nos termos do despacho do relator dos autos, Ministro Aroldo Cedraz, encaminhe- se
o presente processo à Coinfra para reanálise da matéria, considerando o parecer do Ministério Público
junto ao TCU à peça 23 e as observações apresentadas no despacho à peça 24.
Segecex, em 17 de dezembro de 2018.

(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO SOUZA CASTELLO BRANCO
Secretário-Geral de Controle Externo
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TC: 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Assunto: Estudo realizado pelo grupo
de trabalho constituído para atender ao
subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009 –
TCU – Plenário

DESPACHO
Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos
com vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade
de garantias em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos
e à retenção cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92,
c/c art. 276 do Regimento Interno-TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão
1.332/2009-TCU-Plenário.
2.
Considerando o teor do despacho do Exmo. Ministro Aroldo Cedraz (peça 24),
em especial em relação ao item 11, que solicita manifestação acerca das consequências de a
empresa requerente da substituição de garantia ser “parte em procedimento de acordo de
leniência (art. 16 da Lei 12.846/2013), ação de recuperação judicial ou ação de perdimento
dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente
obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (art. 19, inciso
I da Lei 12.846/2013)”.
3.
Considerando que tais situações “envolvem litígios relativos aos bens das
empresas e dificultam medidas de constrição patrimonial, substituição de retenção por
hipotecas, dificuldade das empresas em conseguir contratar seguros etc., ocorrências que
fragilizam o resguardo do interesse público com a autorização de substituição de retenção
(maior segurança dos valores envolvidos), por uma medida mais vulnerável”.
4.
Considerando, ainda, o disposto no item 9.5 do Acórdão 2.629/2019-TCUPlenário, de relatoria do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, que fixou prazo de 60 dias para
que a Segecex conclua seu pronunciamento acerca do objeto deste processo, encaminhemse os autos à Seinfra Operações, unidade que possui expertise sobre o tema, para que se
manifeste especificamente sobre o item 11 supra, com a urgência que o caso requer, e, em
seguida, restitua este processo à Coinfra para conclusão da reanálise da matéria.

Coinfra, em 10/12/2019.
(Assinado eletronicamente)
Nicola Espinheira da Costa Khoury
Coordenador-Geral
Matrícula: 8617-7
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TC: 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Assunto: Parecer técnico visando subsidiar a
Coinfra para análise do estudo realizado pelo
grupo de trabalho constituído para atender ao
subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCUPlenário, conforme determinação do Ministro
Relator.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos com
vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade de garantias
em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção
cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, c/c art. 276 do
Regimento Interno-TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.
2.
Este parecer destina-se a atender o despacho da Coinfra (peça 26), de 10/12/2019, que
requisitou manifestação sobre o item 11 do despacho do Ministro Aroldo Cedraz (peça 24), de
24/10/2018, transcrito a seguir:
11. Por fim, deve ser avaliado que, quando o estudo foi realizado, não foram
consideradas as circunstâncias em que a empresa requerente da substituição de garantia
seja parte em procedimento de acordo de leniência (art. 16 da Lei 12.846/2013), ação
de recuperação judicial ou ação de perdimento dos bens, direitos ou valores que
representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (art. 19, inciso I, da Lei
12.846/2013). Tais situações envolvem litígios relativos aos bens das empresas e, com
certeza, dificultam medidas de constrição patrimonial, substituição de retenção por
hipotecas, dificuldade das empresas em conseguir contratar seguros etc., ocorrências
que fragilizam o resguardo do interesse público com a autorização de substituição de
retenção (maior segurança dos valores envolvidos), por uma medida mais vulnerável.
EXAME TÉCNICO
3.
Com vistas a subsidiar a manifestação da Coinfra, o exame técnico avaliará os possíveis
riscos ao interesse público de autorização da substituição de retenção cautelar por garantias,
considerando os artigos 16 e 19 da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a recuperação judicial
(Lei 11.101/2005).
4.
Para facilitar o entendimento, considera-se pertinente apresentar uma breve
contextualização sobre (i) a Lei Anticorrupção (2013) e sobre (ii) a Operação Lava Jato (a partir de
2014).
I. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A LEI ANTICORRUPÇÃO
I.1. Dos objetivos da Lei Anticorrupção
5.
A Lei 12.846, publicada em 2013, mais conhecida como Lei Anticorrupção (LAC),
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
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contra a administração pública, nacional ou estrangeira. O diploma legal, entre outras novidades,
positivou a responsabilização objetiva, nos âmbitos administrativo e civil, de pessoas jurídicas por
atos lesivos (artigos 1º e 5º).
6.
A LAC foi criada para atender às convenções internacionais, as quais o Brasil se
comprometeu a respeitar, a exemplo da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção de 2003
(Convenção de Mérida). Essa convenção é o tratado internacional mais importante sobre prevenção
e combate à corrupção. Juridicamente, essa convenção é vinculante, obrigando os Estados Partes
que a ratificaram a cumprir os seus dispositivos. Ressalta-se que, a partir da sua ratificação pelo
Brasil, por intermédio do Decreto Presidencial 5.687/2006, a convenção ingressou no ordenamento
jurídico como lei ordinária, sendo, então, seu cumprimento obrigatório por todos.
7.
No artigo 26 da referida convenção, o Estado Brasileiro assumiu o compromisso de
adotar medidas necessárias que imponham sanções penais ou não-penais eficazes e dissuasivas as
pessoas jurídicas que cometam delitos de corrupção.
8.
A expressão “sanções dissuasivas” significa que os ganhos esperados pelas empresas
que cometeram atos de corrupção, após a aplicação das sanções legais, deveriam ser negativos. Ou
seja, a sanção tem que ser severa o suficiente para que o crime não compense.
9.
Uma das premissas legais mais básicas do direito é que o crime não deve compensar.
Contudo, se as sanções aplicadas forem brandas, passa-se a imagem de que o ato ilícito compensa.
A sensação de impunidade permite que empresas continuem a “investir” em esquemas de corrupção,
a exemplo da prática de conluio e pagamento de subornos para fraudar licitações. Isso causa um
mecanismo de seleção adversa que privilegia as empresas corruptas e afastas as honestas.
10.
A sensação de impunidade é o fato que mais contribui para a continuidade de práticas
de corrupção no Brasil. Para reverter essa lógica, é preciso acabar com a cultura da impunidade.
11.
A Lei Anticorrupção também veio a suprir lacunas no sistema jurídico pátrio sobre a
ausência de meios específicos e eficientes para atingir o patrimônio das pessoas jurídicas e obter
efetivo ressarcimento dos prejuízos causados por atos de corrupção. A Exposição de Motivos
Interministerial (EMI) nº 11/2009-CGU/MJ/AGU, que acompanhou o anteprojeto da LAC,
apresenta diversos detalhes sobre o foco na recuperação de ativos para combater atos de corrupção
(grifos acrescidos):
ANTEPROJETO DA LAC - EMI Nº 00011/2009 – CGU/MJ/AGU
2. O anteprojeto tem por objetivo suprir uma lacuna existente no sistema jurídico pátrio
no que tange à responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a
Administração Pública, em especial, por atos de corrupção e fraude em licitações e contratos
administrativos.
(...)
4. As lacunas aqui referidas são as pertinentes à ausência de meios específicos para atingir o
patrimônio das pessoas jurídicas e obter efetivo ressarcimento dos prejuízos causados por
atos que beneficiam ou interessam, direta ou indiretamente, a pessoa jurídica. Mostra-se também
necessário ampliar as condutas puníveis, inclusive para atender aos compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil no combate à corrupção.
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I.2. Das sanções administrativas e judiciais previstas na Lei Anticorrupção
12.
O traço mais marcante do normativo em tela é a responsabilização objetiva das pessoas
jurídicas. Não há, assim, necessidade de demonstração de culpa dos administradores ou a presença
de um dano concreto para a responsabilização da pessoa jurídica. Nos termos do art. 3º da lei, a
pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização de seus dirigentes ou
administradores, ou de qualquer outra pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito.
13.
O art. 5º da lei define, nos seus vários incisos, quais são os atos lesivos à administração
pública, que atentam contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Os arts. 6º
e 7º definem as normas de responsabilização administrativa e as sanções a serem aplicadas às
pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos definidos no art. 5º.
14.
É importante salientar que a Lei Anticorrupção não trata apenas de responsabilização
administrativa, mas também de responsabilização judicial (civil). Dessa forma, observando a
estrutura da lei, é possível separar as sanções administrativas, das judiciais.
15.
As duas sanções administrativas (art. 6º) previstas para as empresas infratoras são: (i)
multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do
último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual
nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e (ii) publicação
extraordinária da decisão condenatória. Ou seja, a multa nunca poderá ser inferior ao produto do
ilícito estimado. A LAC não estabelece a necessidade de cálculo exato, tampouco que seja
necessário aguardar o trânsito em julgado das decisões proferidas por este Tribunal de Contas, para
aferição desse valor.
16.
As sanções judiciais, pela prática dos mesmos atos lesivos do art. 5º da lei, estão
previstas, por sua vez, no art. 19, sendo: (i) perdimento dos bens, direitos ou valores que
representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito
do lesado ou de terceiro de boa-fé; ii) suspensão ou interdição parcial de suas atividades; iii)
dissolução compulsória da pessoa jurídica; iv) proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco)
anos.
17.
No tocante ainda à responsabilização judicial, destaca-se que, em conformidade com
artigo 19, parágrafo 4º, o Ministério Público ou a Advocacia Pública “poderá requerer a
indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou
da reparação integral do dano causado (...)”
I.3. Dos requisitos e benefícios para celebração de acordo de leniência da Lei Anticorrupção
18.
Para subsídio das investigações e dos processos administrativos que vierem a ser
constituídos em razão de tais atos lesivos, a Lei Anticorrupção franqueia a adoção dos chamados
acordos de leniência.
19.
Nos termos do art. 16, a autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá
celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos
na lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que
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dessa colaboração resulte: i) a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e
ii) a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração.
20.
A lei estabelece os requisitos cumulativos para a celebração dos acordos de leniência
(art. 16, § 1º), que são: i) a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em
cooperar para a apuração do ato ilícito; ii) a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento
na infração investigada a partir da data de propositura do acordo; e iii) a pessoa jurídica admita sua
participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo
administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos
processuais, até seu encerramento.
21.
Os benefícios da Lei Anticorrupção às empresas lenientes são apenas aqueles previstos
na própria lei e delimitadas no art. 16, não podendo ir além deles. O art. 16, § 2º, da lei 12.846/2013,
define que a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica apenas das sanções
previstas no inciso II do art. 6º (publicação extraordinária da decisão condenatória) e no inciso IV
do art. 19 (proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de
órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder
público, pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco anos) e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o
valor da multa aplicável. Ou seja, mesmo diante da celebração de acordos de leniência, permanecem
intactas as outras sanções do art. 19:
I - perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta
ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boafé;
II - suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
III - dissolução compulsória da pessoa jurídica;
(...)
§ 4º O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial, ou
equivalente, do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores
necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado,
conforme previsto no art. 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé.

22.
A título de menção, a lei prevê uma segunda possibilidade de acordo de leniência em
seu art. 17, dirigida à Administração pública, que poderá celebrá-los com a pessoa jurídica
responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei 8.666/1993, com vistas à isenção ou atenuação
das sanções administrativas estabelecidas em seus arts. 86 a 88.
23.
Há uma preocupação nítida da lei em proteger o patrimônio do poder público contra o
enriquecimento ilícito da pessoa jurídica que pratica o ato lesivo. Nesse sentido, a sanção
administrativa relativa à multa do art. 6º, inciso II, estabelece que ela nunca será inferior à
vantagem auferida, quando for possível sua estimação. E nas ações ajuizadas nos termos do art.
19 da lei, prevê-se o perdimento dos bens, direitos ou valores que representem o total da vantagem
ou do proveito direta ou indiretamente obtidos da infração. Claramente as duas regras repudiam que
vantagens indevidas lesem o poder público e perpetuem práticas corruptivas.
24.
Regra de importância fundamental para o controle externo é a prevista no art. 16, § 3º
que diz que o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar
integralmente o dano causado. Esse comando deixa claro que o acordo de leniência não dá
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quitação, plena ou parcial, à pessoa jurídica pelos danos que ela tenha ocasionado ao erário. Isto é,
eventuais danos ocasionados ao erário não podem ser transigidos nos acordos de leniência.
I.4. Da função dos acordos de leniência da Lei Anticorrupção
25.
De plano, é importante deixar claro que acordo de leniência não é um instrumento para
salvar empresas, e sim, uma ferramenta que deve ser utilizada para responsabilizar as pessoas
jurídicas que lesaram a administração pública e alavancar as investigações, nos termos da
Convenção de Mérida. O acordo de leniência visa abrandar as sanções sobre a empresa colaboradora
para poder ampliar a responsabilização sobre os demais agentes corruptos. Ou seja, a empresa
delatora deve ser sancionada, porém de um modo mais brando do que será aplicado as empresas que
não colaboraram.
26.
O Decreto Presidencial 5.687/2006, que promulgou a Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção, estabelece no seu artigo 37 que: “1. Cada Estado Parte adotará as medidas
apropriadas para restabelecer as pessoas que participem ou que tenham participado na prática dos
delitos qualificados de acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades
competentes informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito, assim como
recuperar esse produto. ”
27.
Ao analisar a Convenção de Mérida, verifica-se que a colaboração do infrator deve
ajudar a privar os criminosos do produto do delito e, também, ajudar a recuperar esse produto.
28.
Para esclarecer aspectos relacionados ao que de fato retrataria a colaboração da empresa
em sede de celebração de acordo de leniência torna-se pertinente reproduzir excertos da
manifestação do Procuradoria Geral da República – PGR, acostada à peça 24 do TC 003.166/20155, encaminhada pelo Douto Subprocurador-Geral da República Nicolau Dino Neto que apresentou
informações prestadas pela Força Tarefa baseada em Curitiba-PR (grifos acrescidos):
(...) O instituto da colaboração premiada é uma técnica especial de investigação que tem por
objetivo precípuo permitir a obtenção de informações úteis para a investigação e a produção
de provas concernentes às atividades de organizações criminosas, especialmente no que se
refere à identificação de outros envolvidos com os ilícitos e de outras infrações que possam
ter sido praticadas, além de visar à recuperação dos valores decorrentes dos crimes. Para
tanto, permite-se ao Estado conceder imunidade ou diminuição da penalidade ao agente que
efetivamente colaborar com as investigações.
(...)
Para a análise sobre a existência de interesse público na realização de um acordo de
colaboração ou de leniência, é necessário haver, além do reconhecimento de culpa e o
ressarcimento do dano, a indicação de fatos e provas novos, que ainda não sejam de
conhecimento ou não esteja ao alcance das autoridades, reiterando-se que o mero
reconhecimento de culpa e ressarcimento do dano não são úteis às investigações, se já era
possível, sem a colaboração, comprovar a responsabilidade do colaborador/leniente por
outros meios e buscar em seus bens o ressarcimento dos prejuízos causados. Portanto, a
análise de conveniência dos acordos passa pela avaliação da relevância dos fatos e provas
informados diante dos atos praticados pela empresa e em relação aos quais ela pede
leniência, bem como diante do que já está comprovado na investigação, englobando fatos
públicos e sob sigilo. (...)
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO
29.
Conforme amplamente divulgado no contexto da Operação Lava Jato, grandes
contratações de empreendimentos da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) foram efetuadas em
desprestígio à competitividade, a partir de um ambiente cartelizado de empresas, que em conluio
com funcionários da estatal, distribuíram diversos contratos entre os integrantes do cartel, resultando
na majoração de preços, enriquecimento ilícito e em atos de corrupção.
II.1. Do cartel que atuava na Petrobras
30.
A Operação Lava Jato revelou a existência de um esquema criminoso na Petrobras que
envolvia a prática de crimes contra a ordem pública, corrupção e lavagem de dinheiro, com a
formação de um poderoso cartel, autodenominado de “Clube das 16” do qual participaram as
empresas Odebrecht, Engevix, OAS, UTC, Camargo Corrêa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes
Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvão, Iesa, Galvão, GDK e Setal. Nesse esquema, que
durou pelo menos dez anos (2004-2014), grandes empreiteiras organizadas em cartel, pagavam
propina para altos executivos da Petrobras, e outros agentes públicos, para obter contratos com a
Petrobras, impondo gastos adicionais nestes contratos e, ainda, os utilizando para financiar
pagamentos indevidos a partidos políticos, políticos ou outros agentes políticos.
31.
As apurações desenvolvidas no âmbito do TC 016.119/2016-9 comprovaram que
dezesseis grandes empresas/grupos econômicos com atuação no setor de infraestrutura associaramse para dominar o mercado de grandes obras de engenharia civil demandadas pela Petrobras e para
eliminar a concorrência real. Com isso, as companhias participantes do Clube: “lograram frustrar o
caráter competitivo de licitações de grandes obras realizadas pela PETROBRAS, obtendo vantagens
consistentes em impor preços maiores aos que seriam obtidos em um ambiente de livre
concorrência” (Ação de Improbidade Administrativa 5006628-92.2015.4.04.7000/PR).
32.
A empresa (ou consórcio) escolhida apresentava proposta de preço à Petrobras e as
demais davam cobertura, apresentando propostas de preço maiores. A propina aos diretores teria
por objetivo que estes facilitassem o esquema criminoso. O ajuste prévio entre as empreiteiras
propiciava a apresentação de proposta, sem concorrência real, de preço próximo ao limite aceitável
pela Petrobras, frustrando o propósito da licitação de, através de um ambiente concorrencial, obter
o menor preço (Ação Penal 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, sentença judicial de 8/3/2016).
II.2. Dos prejuízos decorrentes do Cartel que atuava na Petrobras
33.
Este Tribunal de Contas, por meio do Acórdão 3.089/2015-TCU-Plenário, estimou o
dano bilionário causado ao erário, decorrente da atuação de cartel nas licitações da Petrobras. Em
síntese, o acórdão demonstrou estatisticamente a existência do preço monopolístico praticado em
contratos da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, entre o ano de 2000 até 2014, bem como
estimou a diferença entre o que a Estatal efetivamente pagou e o que teria dispendido se as
contratações tivessem sido realizadas em um ambiente clássico de competição; ou seja, sem a
existência do cartel. A atuação dos arranjos de preço reduziu em aproximadamente 17% o valor do
desconto que seria ofertado no caso de um cenário competitivo. Em dimensão comparativa ao
aludido percentual, verifica-se que o impacto da atuação do cartel é muito maior do que percentual
pago de propina, que variava de 3 a 5%, conforme informações apuradas nas delações firmadas com
o Ministério Público Federal.
34.
No trabalho citado, demonstrou-se que os prejuízos decorrentes do efeito cartel podiam
ser ainda maiores, pois os cálculos do estudo englobaram somente aspectos referentes à fase de
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oferta de preços, não tendo sido considerados os aditivos contratuais, de todo comum nas
contratações escrutinadas por esta Corte (item 9.1.6 do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário).
35.
Analisados apenas o conjunto de contratos com indícios de condutas irregulares na
Diretoria de Abastecimento, no período entre 2002 e 2015, o valor do dano encontrado foi da ordem
de R$ 5,7 bilhões a valores históricos e de R$ 8,9 bilhões ao se aplicar um reajuste inflacionário
pelo IPCA (item 9.1.4 do Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário). Apenas como ordem de grandeza,
este valor é equivalente ao total gasto com a construção dos 12 estádios da Copa do Mundo de 2014
(R$ 8,3 bi).
36.
A decisão estimou que o prejuízo da atuação do Cartel na Petrobras ultrapassava R$ 29
bilhões, caso o escopo dos estudos fosse ampliado para além da Diretoria de Abastecimento (item
9.1.5 do Acórdão 3085/2015-TCU-Plenário).
37.
Tão importante quanto o dimensionamento estimativo do prejuízo global econométrico,
foi a constatação matemática do aumento de preços nas contratações quando presentes as empresas
do “clube de empreiteiras”. O trabalho empreendido no Acórdão 3089/2015-TCU-Plenário é prova
robusta tanto da existência do mercado monopolizado quanto, consequentemente, do acerto prévio
na definição dos resultados dos certames, caracterizado como “fraude à licitação”.
38.
Observa-se que o esquema de corrupção que envolveu fraudes à licitação mediante
pagamento de propinas a gestores da Petrobras, causou um prejuízo muito maior do que os valores
dos superfaturamentos dos contratos. A título de exemplificação, ao longo do desenvolvimento das
fases de planejamento e execução da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), foram feitas muitas alterações
nas estimativas de custo do empreendimento. É fato público e notório que a refinaria foi inicialmente
estimada em cerca de US$ 2,5 bilhões em 2005, mas, depois de inúmeras alterações de preço e
prazo, a última avaliação mostrou que o custo saltou para US$ 26 bilhões.
39.
Com esse estouro no orçamento, marcada por inúmeras decisões temerárias dos gestores
da Petrobras, a obra se tornou completamente inviável em US$ 19 bilhões (Acordão 3052/2016TCU-Plenário). Ou seja, aproximadamente R$ 80 bilhões foram destruídos pela corrupção, pois
nunca mais voltarão aos cofres da estatal. Apenas para demonstrar a grandeza do prejuízo, esse valor
é cerca de dez vezes maior do que todo o gasto com estádios da Copa do Mundo de 2014.
40.
Nesse mesmo sentido, é importante citar o artigo “Corruption, Public Investment, and
Growth” que explica como a corrupção mediante pagamento de propina (subornos) incentiva os
aumentos dos custos das contratações públicas e prejudica o crescimento econômico das nações.
Embora o artigo seja de 1997, ou seja, muito antes da Operação Lava Jato, a situação descrita no
texto acadêmico se assemelha bastante a realidade brasileira desvendada pela Lava Jato:
A propina até de uma porcentagem pequena sobre os custos de projetos milionários ou até de
centenas de milhões de dólares pode alcançar um montante expressivo, uma quantia grande o
suficiente para exceder o preço de tentação de muitos indivíduos. Quando as propinas são
calculadas como uma porcentagem dos custos dos projetos, os funcionários públicos que
recebem os pagamentos irão ajudar a empresa a vencer a licitação e terão interesse em
aumentar o escopo ou o tamanho dos projetos para que eles possam obter maiores
comissões [propinas].
(...)
Assim, a corrupção distorce todo o processo de tomada de decisão em relação ao orçamento de
investimento. No caso extremo de um país totalmente corrupto, os projetos são escolhidos
exclusivamente pela sua capacidade de geração de subornos e não pela sua produtividade.
A produtividade [real necessidade] dos projetos torna-se quase irrelevante.
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Quando a corrupção desempenha um papel importante na seleção de projetos e contratados, o
resultado desse processo é um orçamento altamente distorcido. "Elefantes brancos" e
"catedrais no deserto" são produzidos. Alguns projetos são concluídos, mas nunca utilizados.
Alguns são muito maiores e complexos do que o necessário. Alguns apresentam tão baixa
qualidade que eles precisarão de reparos contínuos e sua capacidade de produção será muito
abaixo das expectativas iniciais. Nestas circunstâncias, não é surpreendente que os
investimentos não gerem os resultados em termos de crescimento que os economistas
esperam.
(Fonte: TANZI, Vito e DAVOODI, Hamid. Corruption, Public Investment, and Growth. IMF
Working. Washington: International Monetary Fund, 1997. Tradução livre, com grifos
acrescidos).

41.
Conforme visto no artigo anterior, os danos ao erário provenientes da corrupção são
muito maiores que as propinas, e em alguns casos acarretam a inteira inviabilidade do
empreendimento.
III. DOS RISCOS DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENÇÃO CAUTELAR POR GARANTIAS
42.
O item 11 do despacho do Ministro Aroldo Cedraz (peça 24) observou que o estudo
presente à peça 16 não teria analisado os casos em que a empresa requerente de substituição de
garantia era parte de processo de leniência (art. 16 da Lei 12.846/2013); estivesse em recuperação
judicial ou estivesse enfrentando ação de perdimentos de bens (art. 19, inciso I, da Lei 12.846/2013).
O Ministro bem salientou que (grifos acrescidos):
Tais situações envolvem litígios relativos aos bens das empresas e, com certeza, dificultam
medidas de constrição patrimonial, substituição de retenção por hipotecas, dificuldade das
empresas em conseguir contratar seguros etc., ocorrências que fragilizam o resguardo do
interesse público com a autorização de substituição de retenção (maior segurança dos valores
envolvidos), por uma medida mais vulnerável”.

43.
peça 24.

Dessa forma, neste tópico serão examinados os três riscos levantados no despacho da

III.1. Dos riscos de substituição de retenção por garantia quando a empresa está enfrentando
ação de perdimento de bens (art. 19 da Lei Anticorrupção)
44.
A Lei Anticorrupção, em seu artigo 19, estabelece que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios poderão ajuizar ação contra a pessoa jurídica que praticou os atos previstos
no art. 5º da lei, por meio das respectivas Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial
e Ministério Público. A primeira sanção judicial que a Lei Anticorrupção menciona é “o
perdimento dos bens, direitos ou valores que representam vantagem ou proveito direta ou
indiretamente obtidos da infração” (art. 19, inciso I).
45.
O Decreto Presidencial 5.687/2006, que promulgou a Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003, estabelece, no art. 2, que “por ‘produto de delito’ se entenderá os bens
de qualquer índole derivados ou obtidos direta ou indiretamente da ocorrência de um delito”. O
mesmo artigo define confisco como: “a privação em caráter definitivo de bens por ordem de um
tribunal ou outra autoridade competente”. Já o artigo 31 preconiza que cada Estado Parte deverá
adotar medidas que sejam necessárias para autorizar o confisco. Nesse sentido, a ação designada no
artigo 19 da Lei Anticorrupção visa atender a esse compromisso assumido pelo Brasil. Observa-se
que o perdimento de bens provenientes do ilícito não deveria nem ser considerado uma punição,
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visto que se trata apenas de devolver ao verdadeiro dono algo que foi lhe retirado de forma ilícita.
Com o perdimento de bens provenientes do ilícito, o infrator volta a condição inicial, antes da
conduta, ou seja, não causa nenhum prejuízo real ao infrator.
46.
De acordo com Klaus Tiedeman, citado por Alceu Corrêa Junior na obra Confisco Penal
(2006), o confisco para ter efeito preventivo significativo deveria “incidir não apenas sobre os
objetos, instrumentos e produtos do delito, mas também sobre o patrimônio do condenado (pessoa
física) para subtrair o dobro ou triplo da vantagem obtida com a atividade delituosa (pág. 187)”. O
autor ainda afirma que “se o delinquente arrisca perder apenas a vantagem ilícita ou o produto
do delito, não corre praticamente nenhum risco, pois permanecerá impune mesmo com a
confiscação dos bens adquiridos de forma ilegítima (grifos acrescidos, pág. 187)”.
47.
A ação de perdimento de bens, direitos ou valores não é inédita na legislação brasileira,
visto que já era admitida pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XLV, sendo possível
inclusive que a decretação do perdimento de bens seja estendida aos sucessores e contra eles
executados.
48.
O artigo 21 da Lei Anticorrupção estabelece que as ações de responsabilização judicial
adotaram o rito previsto na Lei 7.347/1985, conhecida como Lei da Ação Civil Pública.
49.
Conforme já comentado, a Lei Anticorrupção prevê outras sanções tanto
administrativas, quanto judiciais. Essas sanções, aliadas à má gestão dos executivos, podem
comprometer a saúde financeira das empresas que praticaram atos de corrupção.
50.
No âmbito da responsabilização administrativa, a empresa terá que pagar uma multa de
que poderá abarcar até 20% do faturamento bruto do ano anterior.
51.
No tocante à responsabilização judicial, além da ação de perdimento dos bens, direitos
ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração; a
empresas poderá sofrer (i) suspensão ou interdição parcial de suas atividades; (ii) dissolução
compulsória da pessoa jurídica e (iii) proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções,
doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou
controladas pelo poder público.
52.
O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial ainda
podem requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento
da multa ou da reparação integral do dano causado.
53.
Além disso, observa-se que a participação em atos de corrupção amplamente divulgados
pela imprensa, como aqueles ocorridos na Operação Lava Jato, abala a imagem e credibilidade da
empresa, dificultando a contratação de seguros garantia e a obtenção de empréstimos bancários.
54.
Nesse sentido, é importante citar a entrevista da então Presidente do BNDES, Maria
Silvia Bastos Marques, ao Jornal Valor Econômico em 20 de março de 2017, sobre o cadastro
negativo no caso de a empresa sofrer denúncia ou se tornar ré nas ações da Operação Lava Jato.
Mais detalhes desse artigo serão detalhados no próximo tópico.
(...)
Maria Silvia: Em dezembro de 2014, o BNDES informou ao Banco Central os critérios de
desembolso para as empresas envolvidas na Lava-Jato do ponto de vista de cadastro. O banco
disse, que havendo denúncia na Lava-Jato contra uma empresa, reduziria em um nível a
avaliação cadastral e que, se a empresa se tornasse ré, o cadastro sairia de regular para
ruim, situação em que o banco suspende os pagamentos.
Valor: Qual é o impacto do cadastro?
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Maria Silvia: O cadastro é uma condição necessária. O banco não pode dar crédito a alguém
que não tenha cadastro. O fato de ter cadastro não quer dizer que daremos crédito. Mas,
para fazer a análise de crédito e talvez desembolsar alguma coisa, a empresa precisa ter cadastro
positivo. O cadastro ruim é impeditivo para assumir risco de crédito e a empresa pode ter
cadastro ruim por outras razões, como estar inadimplente com fornecedor, ter uma ação
ambiental.
Fonte: (https://www.valor.com.br/brasil/4905094/para-bndes-sem-adesao-de-outros-orgaos-leniencianao-da-seguranca-juridica)

55.
Conforme bem salientado no despacho do Ministro Relator, a ação de perdimento dos
bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da
infração poderá dificultar as medidas de constrição patrimonial, substituição das garantias e a
contratação de seguros no mercado. Além disso, as demais penalidades administrativas e judiciais
previstas na Lei Anticorrupção também poderão agravar a situação de crédito da empresa,
dificultando ainda mais a obtenção de garantias idôneas e suficientes para substituir a retenção
cautelar.
56.
Diante do exposto, não existem evidências que possam sustentar que a garantia terá a
mesma eficácia da retenção cautelar nos casos que a empresa requerente participou de atos
irregulares previstos na Lei 12.846/2013 e está sofrendo as sanções administrativas e judiciais
decorrentes de sua conduta.
57.
Portanto, nessa situação, entende-se que a substituição da retenção cautelar por garantias
poderá prejudicar o interesse público, na medida que seria substituída uma medida de ressarcimento
líquida e certa, por outra que não tem, nem de longe, a mesma segurança.
III.2. Dos riscos de substituição de retenção por garantia quando a empresa praticou atos
irregulares previstos na Lei Anticorrupção e fez acordo de leniência (art. 16 e 17 da Lei
Anticorrupção)
58.
O Ministro Relator, no despacho da peça 24, destaca também a questão das empresas
que fizeram acordos de leniência.
59.
Inicialmente, é importante destacar que os acordos de leniência não isentam as empresas
de arcar com os atos de corrupção que praticaram. Esses acordos apenas abrandam parte das sanções.
O artigo 16, § 2º, da LAC, estabelece que “a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa
jurídica das sanções previstas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3
(dois terços) o valor da multa aplicável. E, o § 3º preconiza que “o acordo de leniência não exime a
pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado”.
60.
Conforme mencionado na contextualização deste parecer, as empresas que praticaram
atos lesivos previsto na Lei Anticorrupção, mesmo após a celebração de acordo de leniência, são
obrigadas a pagar, no mínimo, 1/3 da multa administrativa e, ainda, no âmbito de ações judiciais,
podem sofrer sanções de: (i) perdimento de bens, direitos e vantagens que representam o produto
do ilícito; (ii) suspensão ou interdição de suas atividades; (iii) dissolução compulsória da pessoa
jurídica. Além disso, a empresa infratora continua obrigada a ressarcir integralmente o dano
causado, independente de ter firmado acordo de leniência.
61.
Ou seja, a preocupação do despacho quanto à repercussão da ação de perdimento de
bens (art. 19 da Lei Anticorrupção) também deve ser mantida no caso de acordo de leniência na
esfera administrativa.
62.
Os benefícios dos acordos de leniência não alcançam entes não celebrantes. Para ilustrar,
caso uma determinada empresa tenha cometido atos de corrupção espalhados pelos diversos entes
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da federação e tenha celebrado acordo de leniência apenas com a CGU e AGU, tal acordo não
impede que os Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de suas Advocacias Públicas e
Ministério Público, ajuízem ações com vista a aplicação das sanções do artigo 19 da Lei
Anticorrupção. Nem impede que a empresa seja punida administrativamente pelos atos praticados
que envolvem competências estaduais, do Distrito Federal ou municipais.
63.
Convém destacar que o princípio da independência das instâncias prevalece na ordem
jurídica. Em função disso, os benefícios do acordo de leniência não retiraram competências legais e
constitucionais de outros órgãos que não participaram da negociação. Por exemplo, um acordo
celebrado pela CGU/AGU não impede que o Ministério Público Federal ingresse contra a empresa
com ações de improbidade e com a ação judicial prevista no artigo 19 da Lei Anticorrupção. Esse
acordo também não impede que o TCU sancione a empresa com declaração de inidoneidade (no
caso de fraude à licitação). Conforme já mencionado, isso também não exime a empresa de ressarcir
integralmente o dano causado.
64.
Ademais, um acordo de leniência, celebrado por exemplo pela CGU/AGU, não retira a
competência expressa no art. 19, § 4º, da LAC. Assim, o Ministério Público ou a Advocacia Pública
ou órgão de representação judicial, ou equivalente poderá requer “a indisponibilidade de bens,
direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano
causado”.
65.
No caso de sociedades de economia mista, um acordo assinado com a CGU/AGU e/ou
com o MPF não impede que os acionistas minoritários, caso se vejam prejudicados pelo não
ressarcimento dos danos, ingressem com pleitos judiciais contra a empresa leniente e até contra a
empresa de sociedade de economia mista.
66.
O acordo com a CGU/AGU e/ou com o MPF também não significa que a empresa terá
facilidade de crédito e de contratação de garantias, tanto no setor privado quanto no público.
67.
Nesse sentido, é importante citar o artigo intitulado "Leniência não existe para destravar
crédito", diz PGR, publicado no jornal Valor Econômico em 10 de março de 2017: "Acordo de
leniência não existe para destravar crédito nem para salvar empresa" e se destina a
"desmantelar crime organizado", afirma o subprocurador-geral da República Marcelo Muscogliati,
da 5 ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República (PGR). (Fonte: Jornal
Valor Econômico, https://valor.globo.com/politica/noticia/ 2017/03/10/leniencia-nao-existe-paradestravar-credito-diz-pgr.ghtml, acesso em 09/01/2020)
68.
Ainda nessa toada, é importante citar outro trecho da entrevista da então Presidente do
BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, ao Jornal Valor Econômico em 20 de março de 2017, cujo
título é “Para BNDES, sem adesão de outros órgãos, leniência não dá segurança jurídica”:
(...)
Valor: Qual é o impacto dos acordos de leniência sobre o BNDES?
Maria Silvia: O acordo de leniência trata do cadastro. Quem assina leniência, o cadastro passa
de ruim para regular. Em tese, pode novamente contratar com órgãos públicos. É condição
necessária, mas não suficiente porque temos que ver a questão de crédito.
Valor: É por isso que o acordo de leniência não é garantia de que a empresa vá ter crédito
do BNDES novamente?
Maria Silvia: Não é, mas a empresa já pode operar com o banco. O acordo de leniência tem
impacto positivo sobre o banco, é condição essencial. Se houver condição de crédito, podemos
retomar e contratar. Mas temos que fazer análise de crédito, ter as garantias. Havendo acordo

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63774036.

12
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex
Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura - SeinfraOperações

de leniência estão removidos da análise de cadastro quaisquer fatos relacionados à leniência.
Mas o cadastro pode não ser regular por outros motivos.
Valor: O MPF negociou o acordo de leniência da Odebrecht com autoridades americanas e
suíças. A empresa confessou as práticas ilegais e concordou em pagar multa de R$ 6,7 bilhões.
Ocorre que a AGU, por exemplo, diz que vai exigir reparação também. Isso não cria insegurança
jurídica?
Maria Silvia: Por isso, é importante ter todos esses órgãos [de controle] se posicionando.
Digamos que algumas dessas empresas queiram vender seus ativos. O potencial
comprador pode requerer [para ter segurança] uma palavra final de todos os órgãos. Ele
pode ter receio de adquirir dívida no futuro. Quando falei de insegurança jurídica, me referi
à transferência de controle. O acordo de leniência, para o BNDES, se não houver outras
questões, é suficiente para sanar a questão do cadastro. É bom dizer que não conhecemos o
acordo [da Odebrecht].
Fonte: Jornal Valor Econômico https://valor.globo.com/brasil/noticia/2017/03/20/para-bndes-semadesao-de-outros-orgaos-leniencia-nao-da-seguranca-juridica.ghtml)

69.
Oito meses após à entrevista supracitada, o Valor Econômico publicou outra notícia com
informações relativas aos empréstimos do BNDES às empresas envolvidas na Operação Lava Jato:
“Sem venda de controle, as empresas quebram (08/11/2017).” Esse artigo menciona a grave situação
das concessionárias de infraestrutura controladas por empresas envolvidas na Operação Lava Jato.
Segundo o diretor jurídico do Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Marcelo de Siqueira Freitas: “com os sócios atuais essas empresas, não terão acesso a financiamento
de longo prazo e tendem a quebrar”. O diretor ainda destaca que:
"Rodovias a serem duplicadas, aeroportos a serem construídos e linhas de metrô inacabadas
são os exemplos mais flagrantes que temos hoje no BNDES. E está muito claro: se o controle
não for repassado para alguma outra empresa, nós não conseguiremos financiar esse
projeto, as instituições privadas também não financiarão e esses projetos vão morrer. Aí é
ou recuperação judicial ou falência", disse Freitas.

70.
O Diretor do banco de desenvolvimento ainda ressaltou que apenas o acordo de
leniência não seria suficiente para aprovar os empréstimos no BNDES ou em outras instituições
públicas ou privadas. O maior motivo seria relacionado aos danos causados pelas empresas, que não
foram ainda ressarcidos e poderiam causar desembolsos futuros de grande monta, aumentando o
risco de inadimplência:
Ele explicou que mesmo as empreiteiras que assinaram acordo de leniência com o Ministério
Público Federal (MPF) ou com a Controladoria-Geral da União (CGU) não vão conseguir
aprovar seus pedidos de empréstimo no BNDES ou em outras instituições públicas. Se
partirem para a banca privada, os prêmios de risco cobrados vão revelar custos
financeiros proibitivos.
O sinal vermelho para as empresas lenientes resulta de uma falha na Lei Anticorrupção, que
não determinou parâmetros claros para o cálculo do dano causado por essas empresas aos
cofres públicos. Apesar das multas aplicadas, os acordos de leniência assinados por Odebrecht,
Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e UTC não isentaram essas empresas de ressarcirem
integralmente o rombo, ou seja, elas podem ser chamadas no futuro a fazer novos e
gigantescos desembolsos.
É por essa razão que o BNDES fechou a porta, explica seu diretor jurídico. De acordo com ele,
apesar de o acordo autorizar as instituições públicas a liberarem empréstimos para essas
empresas, o risco de calote trava a operação. "Elas passam da fase do cadastro, mas ficam
retidas na fase de crédito", explicou Freitas.
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"Para o banco, isso é risco de crédito. Eu não sei se você não pode ser chamado a dispender
outros ativos que dificultem o pagamento da operação. Nessa incerteza relacionada à
quantificação do dano, o banco fecha a porta do crédito", completou ele, que participou de
um debate sobre acordos de leniência na Advocacia-Geral da União (AGU).
(...)
(Fonte: https://valor.globo.com/brasil/coluna/sem-venda-de-controle-as-concessionariasquebram.ghtml, acesso em 09/01/2020)

71.
Os riscos levantados pelo Diretor do BNDES devem ser também levados em
consideração no momento da análise do TCU sobre eventual substituição das retenções cautelares
por garantias. Existe um claro risco de deterioração das condições financeiras das empresas
envolvidas na Operação Lava Jato, até mesmos as lenientes, o que pode prejudicar as medidas
necessárias para a substituição de retenções por garantias. Ou seja, seria trocar uma medida de
recuperação de dano ao erário com alto grau de certeza e eficácia, por outra com muito menor
segurança.
72.
Verifica-se inclusive que diversas empresas lenientes estão com dificuldades financeiras
para arcar com os compromissos, principalmente com o pagamento dos próprios acordos. Por
exemplo, o CADE declarou o descumprimento do acordo feito com a empresa UTC Engenharia
S/A, em processo administrativo que apurava a existência de cartel em obras da Petrobras e Angra
3. No acordo, a empresa UTC se comprometia a pagar R$ 139 milhões. Porém, a empresa não
efetuou o pagamento, conforme divulgado na imprensa:
Por conta da inadimplência, o Cade abriu um procedimento contra a UTC, que culminou, nesta
quarta-feira, na declaração de que a empresa descumpriu integralmente o acordo. Ao voltar a
integrar os processos em andamento no Cade, a empresa responderá nas mesmas condições dos
demais acusados.
Em nota, a UTC informou que "o atraso no pagamento previsto no acordo de leniência firmado
com o Cade aconteceu pelo fato de a companhia estar em meio ao processo de recuperação
judicial e sem acesso aos seus recebíveis. (grifos acrescidos).
(Fonte:
https://g1.globo.com/economia/noticia/cade-multa-utc-em-r-200-mil-e-reabreprocesso-contra-a-empresa-por-cartel.ghtml, acesso em 09/01/2020)

73.
O artigo intitulado “Sem retomada, CGU vê risco de calote em acordos de leniência”,
publicado no Valor Econômico (de 26 de dezembro de 2019), aborda o risco de não pagamento dos
acordos de leniência: “Apesar da satisfação pelo destravamento dos acordos, o ministro Wagner
Rosário faz um alerta: se a economia não deslanchar, as empresas quebrarão e o governo ficará
exposto a um calote bilionário”. O artigo ainda traz a informação sobre o não pagamento pela UTC
de parcela do acordo de leniência com a CGU: “O primeiro acordo, da construtora UTC, foi assinado
ainda em 2017, mas já começou a apresentar problemas. A empresa não pagou uma parcela do
acordo, alegando dificuldade para se desfazer de um ativo” (Fonte: Jornal Valor Econômico,
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/26/sem-retomada-cgu-ve-risco-de-calote-emacordos-de-leniencia.ghtml, acesso em 09/01/2020).
74.
O artigo “Quem paga as leniências das empreiteiras envolvidas na Lava Jato?”,
publicado pela Exame, em 29/03/2018, levanta um discussão interessante sobre os riscos dos
acordos de leniência entre empreiteiras e órgãos federais não serem honrados: “As negociações de
acordos de leniência entre empreiteiras e órgãos federais correm o risco de entrar no campo do faz
de conta, segundo os advogados das companhias.” O artigo ainda menciona que: “interessadas
em fechar logo seus acordos, as empresas tendem a aceitar multas altas para voltar a fazer obras
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públicas — mesmo sem garantias de que conseguirão pagar”. (Fonte:
https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/quem-paga-as-leniencias-das-empreiteirasenvolvidas-na-lava-jato/, acesso em 23/01/2020).
75.
Para viabilizar a celebração de acordos, alguns termos apresentam pagamentos irrisórios
nos primeiros anos e obrigações vultuosas no término. Como exemplo, pode-se citar o caso do
acordo de leniência celebrado pela CGU/AGU com a OAS, empresa em recuperação judicial. A
CGU divulgou em seu sítio eletrônico que a empresa pagará R$ 1,9 bilhões em 28 anos. Porém,
segundo a coluna Mônica Bergamo, divulgada no jornal Folha de São Paulo, os pagamentos serão
distribuídos ao longo do tempo da seguinte forma: “em cada um dos primeiros quatro anos serão
pagos apenas R$ 2 milhões, num total de R$ 8 milhões. Do quinto ao 10º ano serão desembolsados
R$ 15 milhões anuais. Apenas a partir do 11º ano do acordo serão pagos R$ 100 milhões por ano,
totalizando, enfim, o R$ 1,9 bilhão”. (Fonte: www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/11/oas-fazacordo-de-leniencia-e-pagara-r-19-bi.shtml, acesso em 23/01/2020). Tal disposição de pagamentos
pode ampliar o risco de inadimplência futura, visto que a empresa a partir do décimo primeiro ano
terá que arcar com um pagamento anual 50 vezes maior do que o previsto no início do acordo.
76.
O artigo “Quem paga as leniências das empreiteiras envolvidas na Lava Jato?”,
publicado pela Exame” ainda trouxe relatos sobre o acordo de leniência da Odebrecht: “a Odebrecht
negocia um acordo com a Controladoria-Geral da União e tenta que o valor não ultrapasse os
3,8 bilhões de reais fixados com o Ministério Público. Executivos dizem que até esse valor dá
para pagar.”
77.
O Acordo com a Odebrecht foi celebrado pela AGU/CGU em julho de 2018. Hoje, sabese que há indícios que os pagamentos não vêm sendo honrados, conforme pode ser verificado na
resposta da CGU a um pedido de informação formulado com base na Lei de Acesso à Informação:
Pergunta formulada pelo cidadão:
Gostaria de obter informações acerca do efetivo pagamento da parcela anual de 2019 do Grupo
Odebrecht, a qual, nos termos da cláusula 8.2.3 do acordo teve sua data de vencimento em
31/10/2019. Quanto foi o pagamento? Qual foi a data do pagamento?
Resposta dada pela CGU:
(...) Em relação ao seu pedido específico quanto ao pagamento da parcela anual com vencimento
em 31/10/2019, informamos que a Empresa peticionou em outubro deste ano pedido de
prorrogação do pagamento para março de 2020. Esse pedido se encontra em avaliação por
parte da AGU e CGU.
Fonte:(http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.a
spx?nup=00075001851201914, acesso em 23/01/2020)

78.
Ademais, conforme será demostrado no próximo tópico, várias empresas que
participaram do cartel na Petrobras, inclusive algumas que celebraram acordos de leniência, estão
atualmente em recuperação judicial.
79.
Em síntese, verifica-se que a empresa que celebrou acordo de leniência com a
CGU/AGU pode sofrer ações de perdimento de bens e outras sanções de entes e órgãos não
participantes do acordo, os quais podem impactar a saúde financeira da empresa. Observa-se que as
empresas lenientes estão tendo dificuldade de contratação de empréstimos em função do não
ressarcimento de danos em seus acordos. Tais dificuldades serão espelhadas na contratação de
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seguros-garantia, fianças bancárias e medidas de constrição patrimonial. Além disso, algumas
empresas lenientes já entraram em recuperação judicial. Tal situação, então, não pode passar
desapercebida pelo TCU no momento da análise de substituição de retenção cautelar por garantias.
80.
A maioria dos casos de acordos de leniência até o momento se referem as empresas
envolvidas na Operação Lava Jato, maior escândalo de corrupção mundial. Contudo, pelo menos
em tese, existe a possibilidade de que empresas que tiveram condutas menos gravosas venham
procurar a Administração Pública para informar as infrações cometidas por seus agentes, mesmo
que não aja qualquer investigação do Estado. Para tais casos, provavelmente, as consequências no
mercado de crédito e de garantias seria menos complicada do que a enfrentada pelas empresas que
participaram ativamente de esquemas de corrupção sistêmica. Provavelmente, as multas e os
eventuais danos seriam materialmente menos significativos, também.
81.
Observa-se que, embora não exista impedimento à substituição de cautelar por garantia
para empresa que cometeu ato de corrupção e celebrou acordo de leniência da Lei Anticorrupção –
principalmente quando o TCU analisou a legalidade, economicidade e legitimidade do acordo –, é
necessário que seja realizada uma análise prévia minuciosa dos riscos inerentes a essa substituição.
Tal análise deve considerar a situação financeira e econômica da empresa de forma semelhante a
análise de credito realizada pelos bancos públicos e privados.
82.
Sem o referido exame, numa análise perfunctória, principalmente para as empresas
envolvidas no esquema de corrupção evidenciado pela Operação Lava Jato, não é possível assegurar
que a garantia terá a mesma eficácia ao erário da retenção cautelar nos casos que a empresa
requerente participou de atos irregulares previstos na Lei 12.846/2013 e celebrou acordo de
leniência.
83.
Portanto, nessa situação, entende-se que a substituição da retenção cautelar por garantias
tenderá a prejudicar o interesse público, na medida que seria substituída uma medida de
ressarcimento líquida e certa, por outra que não tem a mesma segurança.
III.3. Dos riscos de substituição de retenção por garantia quando a empresa está em
Recuperação Judicial ou em processo de Falência
A Lei 11.101, de 2005, regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária. A citada lei estabelece a classificação dos créditos na falência em seu art. 83.
Nesse artigo, é possível verificar que os credores são tratados de forma distinta, sendo a natureza do
crédito relevante para ordem de pagamento. Os créditos com garantia real não aparecem em
primeiro da lista. Eles são posicionados em segundo lugar, logo atrás dos créditos trabalhistas.
84.
Thiago Dias Costa (2018) explica que as garantias reais servem para vincular um
determinado bem para satisfazer o credor em caso de não pagamento da dívida. Isso, porém, não
funciona quando o devedor é insolvente. Nesse caso, a lei sujeita o credor aos procedimentos da
insolvência, tanto na recuperação judicial quanto na falência: “isso significa que o credor com
garantia real, assim como qualquer outro credor sujeito à recuperação judicial ou falência do
devedor, não pode tentar receber o seu crédito de forma independente dos demais credores”.
O mesmo autor ainda menciona que:
Uma das principais funções dos procedimentos de insolvência é assegurar que, não havendo
bens suficientes para fazer frente a todas as dívidas, cada credor receba pelo menos um pouco
daquilo que lhe é devido, repartindo proporcionalmente os bens que há – respeitada, porém,
eventual ordem de prioridades estabelecida pela própria lei.
Dirá então o credor: “Ora, mas eu exigi a garantia real exatamente para a hipótese de a
minha dívida não vir a ser paga! E justamente agora, quando o devedor não tem dinheiro
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para me pagar, eu não posso utilizá-la?”. Basicamente, não. Nesse cenário, entendeu o
legislador que não seria justo permitir que um credor (mesmo com garantia real) se utilize de
um dos únicos bens que o devedor tem para receber o seu crédito, enquanto os demais credores,
mesmo aqueles que dependem mais do recebimento de seus créditos (como os trabalhistas e
demais créditos de natureza alimentar), ficariam a ver navios.
Fonte:
(www.jta.info/opiniao-e-analise/artigos/garantias-reais-na-recuperacao-judicial-e-oque-podemos-aprender-com-rei-salomao-28022018, acesso em 23/01/2020)

85.
O credor com garantia real é posicionado em uma classe própria tanto na falência quanto
na recuperação judicial. Porém, os resultados são diferentes. De acordo com Costa (2018), no caso
de falência, o bem dado em garantia real será vendido juntamente com todos os demais bens do
devedor, sendo o valor arrecado utilizado para pagar primeiro os créditos trabalhistas e, na
sequência, os credores com garantia real. Já na recuperação judicial, não há uma ordem de
pagamento, ou seja, o devedor não estaria necessariamente obrigado a garantir que os credores com
garantia reais recebam antes, ou em melhores condições, do que os outros credores sem garantia:
“Não há, na recuperação judicial brasileira, qualquer regra que se destine a estabelecer prioridades
ou mecanismos de proteção entre as diferentes classes de credores. A forma e o tempo em que cada
classe será paga serão determinados pelo que constar no plano de recuperação judicial que venha a
ser aprovado pelos credores. ”.
86.
De acordo com o artigo: “As reformas que o Brasil precisa para melhorar o ambiente de
negócios”, publicado pelo Jornal Gazeta do Povo, em 28 de dezembro de 2019, “a ineficácia das
proteções legais a credores faz com que o país tenha apenas a 104ª posição em facilidade de obtenção
de crédito, segundo o Doing Business”. O artigo ainda apresenta a opinião do Professor de Direito
Empresarial da UFSC, Orlando Silva Neto, sobre os problemas relativos à falência e recuperação
judicial: “Não há obrigação de requerer recuperação judicial, então ela só ocorre quando a dívida da
empresa está praticamente irrecuperável” (Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/asreformas-que-o-brasil-precisa-fazer-para-melhorar-o-ambiente-de-negocios,
acesso
em
09/01/2020).
87.
O Professor Orlando Silva Neto ainda afirma que muitas vezes haveria elementos para
decretar a falência de uma empresa, mas os magistrados estariam exigindo obrigações além da
legislação, o que encareceria o crédito, “já que o credor não executa suas garantias e empresas ficam
sem incentivos para se organizar”. Além disso, o citado professor também criticou a recuperação
judicial, afirmando que as normas processuais no Brasil são extremamente favoráveis ao devedor:
“Há diversas formas de defesa, recursos e mecanismos processuais para se estender uma dívida por
muito tempo, além da morosidade do judiciário”.
88.
Outra questão extremamente relevante no contexto deste parecer é como as seguradoras,
no caso de ocorrência de sinistro (confirmação do dano) irão cobrar das empresas em recuperação
judicial. Segundo o Jornal Valor Econômico de 21 de junho de 2019, no artigo intitulado de
“Seguradoras querem exclusão da recuperação da Odebrecht”, o Grupo Odebrecht incluiu
aproximadamente R$ 5 bilhões decorrentes de contratos de seguro na sua recuperação judicial
“numa estratégia para ´atenuar´ eventual ressarcimento a essas empresas em caso de sinistro de
seguro garantia”. O artigo ainda detalha vários dos riscos que as Seguradoras estão sujeitas, quando
a empresa entra em processo de recuperação judicial (grifos acrescidos):
O seguro garantia é usado, por exemplo, para a construtora ter acesso a recursos financeiros,
caso não consiga finalizar obras. Embora as seguradoras arquem com os custos, elas
posteriormente pedem o ressarcimento dos construtores.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63774036.

17
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex
Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura - SeinfraOperações

"Na lista de credores, a seguradora é indenizada conforme o plano de recuperação judicial,
com carência e desconto", afirma uma fonte, que preferiu anonimato. "Fora da recuperação,
ela é considerada credora extraconcursal e, portanto, pode receber 100% dos valores e penhorar
bens da companhia."
A reclamação das seguradoras é de que estão incluídas na recuperação judicial da Odebrecht,
mesmo sem o sinistro ter ocorrido ainda, ou seja, sem terem se tornado credoras efetivamente
do grupo - o único sinistro identificado se refere à construção de um gasoduto no Peru.
(...)
Fonte: (https://valor.globo.com/empresas/noticia/2019/06/21/seguradoras-querem-exclusaoda-recuperacao-da-odebrecht.ghtml, acesso em 09/01/2020)

89.
Além da alta probabilidade de insolvência da empresa em recuperação judicial, a
inclusão de seguradoras na lista de credores, como verificado no caso da Odebrecht, pode tornar
esse tipo de garantia inviável de ser concedida pelas seguradoras, visto que os riscos de não
ressarcimento dos sinistros seriam extremamente altos, e os prêmios seriam proibitivos.
90.
Convém destacar que os pedidos de recuperação judicial vêm crescendo de forma
significativa nos últimos anos. Esse fenômeno foi noticiado recentemente pelo Jornal Valor
Econômico, em 07 de janeiro de 2020. O artigo “Pedidos de Recuperação Judicial cresceram em
número e volume” mostra que há uma concentração de empresas em recuperação judicial
relacionadas ao setor de infraestrutura.
Análise da consultoria Alvarez & Marsal com os dados das 20 maiores recuperações judiciais
do país mostra que o volume de dívidas das empresas nessa condição atingiu R$ 242 bilhões,
em outubro de 2019, superando em 62%, o valor de dezembro de 2018. (...)
Leonardo Coelho, diretor da Alvarez& Marsal, destaca como um ponto preocupante a
concentração da amostra em empresas relacionadas à infraestrutura, dos setores de
construção pesada e energia. (...)

91.
O executivo da Alvarez & Marsal ressalta o modus operandi de obras superfaturadas,
que as empresas envolvidas na Operação Lava Jato utilizavam para se beneficiariam e corromper, e
as dificuldades que elas estão tendo para se manterem no mercado, sem a “vantagem competitiva”
artificial da corrupção. Além disso, o artigo destaca que essas empresas em recuperação judicial
terão problemas de credibilidade no mercado, mesmo se recuperando, visto que os credores estão
sendo obrigados a aceitar descontos significativos (“haircut agressivo”) para receberem das
empresas:
O executivo da Alvarez & Marsal mostra preocupação com essas empresas sobre a saída do
processo de recuperação. Conforme o estudo da consultoria, os setores de construção e energia
respondem por metade das 20 maiores RJs em andamento no país. E, em pelo menos 80% dos
casos, há envolvimento de empresas e ou acionistas relevantes em investigações originadas
pela Lava Jato. Para a Alvarez & Marsal, o modus operandi de obras superfaturadas criou
um ambiente em que “competição e busca pela excelência operacional foram
“anestesiados”: “Removido - ou congelado - o mecanismo de geração de negócios escusos,
as empresas perderam sua ‘ vantagem competitiva’ mais relevante”.
Para Coelho, além da questão de as empresas terem de remodelar seus negócios para
trabalhar com obras privadas, uma vez que sempre operaram focadas no setor público, que
hoje não se mostra mais disposto a fechar contrato com essas empreiteiras, existe a questão do
acesso a crédito.
“Acho difícil tanto elas saírem do processo, quanto recuperarem o acesso a crédito no
mercado. Estamos vendo planos com propostas de ‘haircut’ (corte no pagamento da dívida)
muito agressivos, que acabam deteriorando o relacionamento com o mercado”, afirma. (...)
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Fonte: (https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/01/07/pedidos-de-recuperacao-judicialcresceram-em-numero-e-volume.ghtml, acesso em 09/01/2020).

92.
A tabela a seguir mostra uma compilação de informações públicas sobre a situação das
empresas/grupos que participaram do denominado “Clube das 16” para fraudar mediante cartel as
licitações da Petrobras. Observa-se que não foram tratados os acordos firmados pelo Cade, pois
envolvem mercados distintos. Na tabela, é possível verificar que 9 das 16 empresas que participaram
do clube das 16 estão atualmente em recuperação judicial e 7 das 16 fizeram acordos de leniência
com CGU/AGU e/ou MPF.
Tabela 1. Situação das empresas que teriam participado do “Clube das 16”
EMPRESA
GRUPO
Odebrecht SA

Construtora OAS S.A.
Construções e Comércio
Camargo Corrêa S.A

ACORDO DE
LENIÊNCIA
MPF e CGU/AGU
CGU/AGU
MPF e CGU/AGU

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Recuperação Judicial (Obs. não
envolve a Construtora N. Odebrecht)
Recuperação Judicial
-
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Construtora Andrade
Gutierrez S.A.

MPF e CGU/AGU

-

Construtora Queiroz
Galvão S.A.

-

-

Engevix Engenharia S.A.
(denominada atualmente
de Nova Participações
S/A)

CGU/AGU

Recuperação Judicial

Iesa Óleo & Gás S/A

-

Recuperação Judicial

Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A

-

Recuperação Judicial

MPE Montagens e
Projetos Especiais S.A

-

Recuperação Judicial

Grupo Setal

MPF

-

Skanska Brasil Ltda.

-

-

Techint Engenharia e
Construção S/A

-

-

UTC Engenharia S.A.

CGU/AGU

Recuperação Judicial

GDK S.A.

-

Recuperação Judicial

Promon Engenharia Ltda

-

-

Galvão Engenharia S.A.

-

Recuperação Judicial

93.
As empresas que estão em recuperação judicial e que se envolveram no escândalo de
corrupção, desvendado pela Operação Lava Jato, provavelmente terão muita dificuldade de
contratar seguro-garantia para substituição da retenção cautelar em análise neste Tribunal de Contas.
A seguradora teria um risco muito grande de ter que arcar com o sinistro, sem garantia de
ressarcimento do prejuízo junto à empresa que está em recuperação judicial. Em caso de sinistro, a
seguradora teria que entrar na fila de credores, podendo ter que oferecer descontos significativos
para receber parcela do valor devido. Caso a seguradora aceite tal risco, certamente o precificará,
cobrando um prêmio extremamente elevado, o que na prática poderá ser proibitivo.
94.
Analisando os riscos da recuperação judicial e falência, verifica-se que as garantias reais
não atendem aos requisitos de estabelecidos na instrução constante à peça 16. O referido estudo
destaca que as garantias devem se mostrar idôneas para assegurar o resultado útil da decisão de
mérito que visa resguardar:
No presente caso, se o instrumento se propõe a ser uma alternativa à paralisação da obra e à
retenção cautelar de valores, por decorrência lógica, deve ser dotado da mesma efetividade
das aludidas medidas cautelares, no propósito de evitar ou de permitir a pronta reparação do
erário, caso o TCU decida pela irregularidade. ” Além disso, o instrumento adotado deveria
ter liquidez a fim de possibilitar a imediata reparação do erário por parte da empresa
responsável.
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95.
A instrução ainda ressalta que “é preciso que a garantia em estudo seja capaz de, após a
decisão de mérito do TCU, reconduzir ao status quo ante, possibilitando a imediata recomposição
do erário, tão logo haja a deliberação desta Corte de Contas sobre o indício relatado”.
96.
Diante do exposto, entende-se que no caso de empresas em recuperação judicial ou em
processo de falência, as garantias não terão a mesma efetividade da retenção cautelar. As garantias
reais da retenção estarão subordinadas ao rito da recuperação judicial ou falência, sem nenhuma
segurança que os valores retornarão integralmente aos cofres públicos. Ademais, a contratação de
seguros por empresas nessa situação é extremamente difícil, sendo possível antever a estipulação de
prêmios proibitivos. Por fim, verifica-se que a liquidez da decisão decorrente de garantias é muito
inferior àquela decorrente da retenção cautelar.
97.
Portanto, nessa situação, entende-se que a substituição da retenção cautelar por garantias
prejudicará o interesse público, na medida que seria substituída uma medida de ressarcimento
líquida e certa, por outra que não tem a mesma segurança.
CONCLUSÃO
98.
Este parecer teve como objetivo atender o despacho de 10/12/2019 da Coinfra (peça 26)
que requisitou manifestação sobre o item 11 da manifestação do Ministro Aroldo Cedraz (peça 24).
99.
A conclusão do presente parecer é que a garantia dada em substituição a retenção
cautelar não tem, em regra, a mesma segurança e efetividade do que a retenção nos casos em que a
empresa (i) praticou atos lesivos previstos na lei 12.846/2013 e está sofrendo ação de perdimento
de bens (art. 19 da Lei Anticorrupção); (ii); praticou atos lesivos previstos na lei 12.846/2013,
mesmo tendo celebrado acordo de leniência (art. 16 da Lei Anticorrupção); (iii) está em recuperação
judicial ou processo de falência. Nesses casos, a substituição da retenção cautelar por garantias
poderá prejudicar o interesse público, na medida que dificultará a efetividade do ressarcimento do
dano ao erário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
100.
Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo o
posterior encaminhamento para exame da Coinfra.

SeinfraOperações, 24 de Janeiro de 2020.
David Christian Regis Pereira Grubba
AUFC 9439-0
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TC 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo.
Assunto: Estudo realizado pelo grupo de trabalho
constituído para atender ao subitem 9.5 do Acórdão
1.332/2009-TCU-Plenário.

PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE
1.
Manifesto-me de acordo com o bem lançado parecer precedente, de autoria do Auditor Federal
de Controle Externo David Christian Regis Pereira Grubba, Assessor desta secretaria (peça 28).
2.
Antes de despachar o processo para o percuciente exame da Coinfra/Segecex, com vistas a
atender ao despacho do Exmo. Ministro-Relator, aproveito a oportunidade para tecer algumas
considerações pontuais sobre o instituto do acordo de leniência. Nesse sentido, cabe trazer ao conhecimento
do Relator o mais recente posicionamento institucional da CGU/AGU contra a IN-TCU 83/2018, a qual
determina a fiscalização dos acordos de leniência pelas equipes técnicas deste Tribunal.
3.
Conforme detalhadamente explanado pelo Auditor, o instituto do acordo de leniência, firmado
com Pessoas Jurídicas que atuaram em esquemas criminosos de desvio de recursos públicos federais,
provém das diretrizes traçadas pela ONU na Convenção de Mérida (p. 28, pág. 2), tendo sido adotado como
ferramenta investigativa pelo Ministério Público Federal (MPF), com o intuito de alavancar as
investigações na esfera penal, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”.
4.
Basicamente, a quase totalidade dos acordos firmados pelo MPF hoje estão públicos, após sua
homologação, tanto pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República (5ª
CCR/MPF) quanto pelo Poder Judiciário, alguns inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Essa
publicidade contribuiu para o avanço de diversas fiscalizações a cargos deste Tribunal de Contas da União.
5.
A partir da publicidade da maior parte dos acordos celebrados pelo MPF foi possível avaliar o
nível de contribuição das pessoas físicas e jurídicas para a alavancagem das investigações não só na esfera
penal, mas também na esfera administrativa do controle de contas. Em deferência a esses primeiros acordos
o Tribunal tem concedido proporcional abrandamento de algumas sanções de sua competência, além da
concessão do chamado “benefício de ordem” aos responsáveis, no que tange a restituição do dano ao erário.
Em outras palavras, especialmente a partir do paradigmático Acórdão 483/2017-TCU-Plenário, esta Corte
de Contas tem permitido, às empresas que efetivamente colaborarem para o cálculo do dano ao erário, que
possam ser colocadas para o “final da fila” de cobrança desses débitos.
6.
Muito diferente é a situação dos acordos de leniência firmados pela CGU/AGU, os quais não
possuem revisão e homologação por nenhum outro órgão de controle e, até hoje, continuam, em larga
medida, acobertados sob o manto do sigilo.
7.
Incluiu-se à peça 27 dos presentes autos, como exemplo da dificuldade de interlocução com a
CGU/AGU, o mais recente Ofício remetido pelos Ministros de Estado da CGU e da AGU, em resposta à
diligência expedida, por determinação do Exmo. Ministro-Relator, em um dos processos de
acompanhamento de leniência conduzidos por esta unidade técnica. É importante ressaltar que tal
documento foi acostado aos presentes autos em razão de pedido explícito daquelas autoridades para o
compartilhamento com todas as autoridades desta Corte de Contas, in verbis:
(...) Na oportunidade, solicitamos a Vossa Excelência especial atenção no sentido de compartilhar
com todos os Ministros integrantes dessa Corte de Contas o presente expediente, (...) (destaques
acrescidos).
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8.
Nesse mesmo documento (peça 27), os signatários expõem o entendimento consolidado, no
âmbito da CGU e AGU, de que este Tribunal de Contas não teria competência constitucional de fiscalizar
os acordos de leniência celebrados pelos dois órgãos de governo. Informam, ainda, que a Instrução
Normativa do TCU n º 83/2018, a qual explicita a necessidade de fiscalização dos acordos de leniência
firmados por aqueles dois órgãos, padeceria de vícios. Ao final, sinalizam que não irão atender às decisões
deste Tribunal que se relacionem com as fiscalizações dos acordos de leniência.
9.
É fato público que nenhuma empreiteira envolvida na Operação Lava Jato até hoje confessou a
prática de superfaturamento, a qual se encontra tipificada no art. 5º, inciso IV, alíneas “f” e “g”, da Lei
12.846/2013, a saber: “obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos (...); ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos celebrados com a administração pública”.
10.
Em adição, tem-se o art. 20 do Decreto 8.420/2015, o qual obriga as comissões de negociação
a calcular as vantagens indevidas, nos seguintes termos:
Art. 20. A existência e quantificação dos fatores previstos nos art. 17 e art. 18, deverá ser apurada no
PAR e evidenciada no relatório final da comissão, o qual também conterá a estimativa, sempre que
possível, dos valores da vantagem auferida e da pretendida.
§ 1º Em qualquer hipótese, o valor final da multa terá como limite:
I - mínimo, o maior valor entre o da vantagem auferida e o previsto no art. 19; e
II - máximo, o menor valor entre:
a) vinte por cento do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do PAR, excluídos
os tributos; ou
b) três vezes o valor da vantagem pretendida ou auferida.
§ 2º O valor da vantagem auferida ou pretendida equivale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela
pessoa jurídica que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, somado, quando for o caso, ao valor
correspondente a qualquer vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou a terceiros a
ele relacionados.
§ 3º Para fins do cálculo do valor de que trata o § 2º, serão deduzidos custos e despesas legítimos
comprovadamente executados ou que seriam devidos ou despendidos caso o ato lesivo não tivesse
ocorrido. (destaques acrescidos)

11.
Em suma, diante da falta de transparência, em especial da ausência no cálculo estimativo da
vantagem indevidamente auferida (produto do ilícito, dano ao erário) esta unidade técnica reafirma a
absoluta impossibilidade de se avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade dos acordos de leniência
firmados pela CGU/AGU, em razão da prática de obstrução verificada nas fiscalizações. Dessa maneira,
qualquer tentativa de se ponderar eventual benefícios às empresas lenientes, a exemplo da possibilidade de
substituição de retenções cautelares por outras formas de garantia, encontra-se, hoje, praticamente
inviabilizada.
12.
Nesse contexto, sem me estender em demasia, considerando que o presente processo não seria
o espaço adequado para se discutir tais questões em profundidade, entendo pertinente a preocupação
exposta pelo Exmo. Ministro-Relator destes autos, no que concerne aos acordos de leniência celebrados
por CGU/AGU, bastante aderente à realidade fática de grande dificuldade oposta pelos órgãos citados para
a devida fiscalização desses atos administrativos.
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13.
Conclui-se, portanto, que esses acordos de leniência celebrados pela CGU/AGU não podem
influenciar, de modo algum, tampouco vincular, as decisões desta Corte de Contas, que devem rechaçar a
substituição de retenções cautelares de valores por medidas de maior insegurança, como “segurosgarantias” e outros, nos termos do despacho do Exmo. Ministro-Relator, enfatizado pela Coinfra (pp. 25 e
p. 26, destaques acrescidos):
(...) deve ser avaliado que, quando o estudo foi realizado, não foram consideradas as circunstâncias
em que a empresa requerente da substituição de garantia seja parte em procedimento de acordo de
leniência (art. 16 da Lei 12.846/2013), (...) situações [que] envolvem litígios relativos aos bens das
empresas e, com certeza, dificultam medidas de constrição patrimonial, substituição de retenção por
hipotecas, dificuldade das empresas em conseguir contratar seguros etc., ocorrências que fragilizam
o resguardo do interesse público com a autorização de substituição de retenção (maior segurança
dos valores envolvidos), por uma medida mais vulnerável.

SeinfraOperações, em 27 de Janeiro de 2020.
(Assinado eletronicamente)
RAFAEL CARNEIRO DI BELLO
Secretário
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DESPACHO
Trata-se de processo administrativo instaurado com objetivo de realizar estudos
com vistas à edição de norma que defina os critérios e os procedimentos de aceitabilidade
de garantias em substituição à suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos
e à retenção cautelar de valores, determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92
(LOTCU), c/c art. 276 do Regimento Interno-TCU (RITCU), em atendimento ao subitem
9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário.
2.
A fim de dar pleno atendimento à demanda, foi constituído grupo de trabalho,
que apresentou relatório com análise detalhada sobre os vários tipos de garantia existentes
em nosso ordenamento jurídico com o intuito de identificar quais delas são adequadas para
substituir a retenção cautelar de valores determinada pelo TCU (peça 16). O relatório
apresentou, ainda, minuta de instrução normativa, além de proposta de encaminhamento.
3.
Analisando o relatório, a Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de
Infraestrutura (Coinfra) afirmou que o estudo excedeu a determinação exarada no Acórdão
supra, pois tratou de conceitos e definições contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), que tratam de retenções cuja natureza é distinta daquelas previstas na LOTCU e no
RITCU. Por fim, ao lembrar que a Lei 8.666/1993 é objeto de discussões no âmbito do
Congresso Nacional, a Coinfra propôs o envio de cópia do estudo realizado nestes autos a
cada uma das Casas que compõem o parlamento com o objetivo de subsidiar as atividades
legislativas e as discussões em torno da reforma da Lei de Licitações.
4.
Em seu despacho (peça 19), o então titular da Coinfra manifestou concordância
com os termos do parecer da sua assessoria (peça 18) e acrescentou que entendia existir
conflito de competências entre o normativo proposto e a competência privativa da União
para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação.
5.
Assim, submeteu o estudo à consideração da Segecex, propondo que ele fosse
“encaminhado ao Congresso Nacional para subsidiar as atividades legislativas e as
discussões em torno da reforma da Lei 8.666/93, bem como dos PL 5854/2016 e do PLS
276/2016”. As manifestações da Coinfra foram acolhidas pelo Secretário-Geral de Controle
Externo (peça 20).
6.
A pedido do Exmo. Ministro Raimundo Carreiro (peça 22), relator do feito à
época, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), representado
pelo então Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin, elaborou Parecer (peça 23), no qual
divergiu do posicionamento da Coinfra.
1
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7.
Essencialmente, o representante do MPTCU afirmou que “a despeito de o
Acórdão nº 1.332/2009-Plenário ter se restringido às retenções cautelares previstas no
art. 276, não há óbice para que o resultado dos estudos e a respectiva proposta de instrução
normativa também contemplem as retenções que tenham fundamento na LDO, pois:
i)

as retenções baseadas nos art. 276 do RITCU e art. 121 da LDO
2017 têm natureza cautelar;

ii)

na prática, não há diferença no processamento de pleitos de
substituição de retenções por garantias, sejam elas
fundamentadas no RITCU ou na LDO; e

iii)

existe o interesse e a necessidade de que a questão seja
normatizada internamente e em ambos os casos.

8.
Considerando a possibilidade de o Relator divergir de seu entendimento, o
representante do Parquet especializado ponderou “ser inadequado desprezar o esforço já
realizado na produção da minuta de instrução normativa, e, por considerar consistentes e
relevantes os resultados alcançados no presente estudo, sugiro, alternativamente, que seja
analisada a possibilidade de aplicação do novo normativo ao menos para os casos de retenção
cautelar proferidas com fulcro no RITCU”.
9.
Por fim, à luz do art. 3° da LOTCU e considerando que a proposta de normativo
trata exclusivamente de requisitos e ritos a serem exigidos e observados internamente pelo
TCU, o representante do MPTCU manifestou seu entendimento de que não existe conflito
de competência entre o normativo proposto e a competência privativa da União para legislar
sobre normas gerais de licitação e contratação. Sendo assim, propôs que a proposta de ato
normativo deveria seguir o rito previsto no art. 74 do RITCU.
10.
Diante das manifestações divergentes acima expostas e tecendo algumas
considerações a respeito do tema do estudo, o Exmo. Ministro Aroldo Cedraz solicitou
reanálise da matéria à Segecex (peça 24), destacando situações que foram surgindo durante
a tramitação processual e a consequente necessidade de avaliar:
i) a conveniência e a oportunidade de normatizar, no âmbito interno, a
possibilidade de aceitação de garantias em substituição à suspensão
cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar
de valores, considerando o risco de esvaziamento da garantia e
impossibilidade de cobrança ante a inexistência de título executivo
extrajudicial; tendo em vista as ocorrências verificadas em casos
concretos mal sucedidos apreciados por este Tribunal” (exemplo TC
008.226/2017-2, Acórdão 2060/2017-TCU-Plenário); e
ii) as circunstâncias em que a empresa requerente da substituição de
garantia seja parte em procedimento de acordo de leniência, ação de
recuperação judicial ou ação de perdimento dos bens, direitos ou valores
que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos
da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, tendo
em vista que “tais situações envolvem litígios relativos aos bens das
empresas e, com certeza, dificultam medidas de constrição patrimonial,
substituição de retenção por hipotecas, dificuldade das empresas em
2
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conseguir contratar seguros etc., ocorrências que fragilizam o resguardo
do interesse público com a autorização de substituição de retenção (maior
segurança dos valores envolvidos), por uma medida mais vulnerável”.
11.
Por meio de despacho (peça 25), a Segecex encaminhou o processo para
manifestação desta Coinfra.
12.
Antes de adentrar o mérito deste processo, cabe traçar um breve histórico sobre
a substituição de medida cautelar por garantia no âmbito dos processos desta Corte de
Contas, que tratam de indícios de irregularidades em obras públicas.
13.
A jurisprudência do TCU, nos casos em que há constatação com potencial de
causar dano ao erário, tem entendido que a empresa contratada poderia substituir a retenção
de valores por garantia que assegure o ressarcimento de possíveis prejuízos decorrentes de
superfaturamento ou da prática de ato antieconômico objeto de apuração por este Tribunal,
a exemplo das Decisões 659/2001-TCU-Plenário e 109/2002-TCU-Plenário.
14.
Nestes processos, a substituição de retenção de valores por garantia oferecida
pela empresa contratada foi sugerida à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional (CMPOF), em casos nos quais a CMPOF entendeu ser
conveniente e oportuna a continuidade de obra com indício de irregularidade grave, nos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
15.
Posteriormente, tal entendimento passou a ser adotado, também, para viabilizar
a substituição da medida cautelar determinada pelo TCU em caso de urgência, de fundado
receio de grave lesão ao erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de
mérito, com base no art. 45 da LOTCU c/c art. 276 do RITCU, por garantia oferecida pela
empresa, a exemplo do Acórdão 2.603/2007-TCU-Plenário, da relatoria do Exmo. Ministro
Benjamin Zymler.
16.
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao Fiscobras, no âmbito do qual a
classificação de indícios de irregularidade é feita de acordo com sua gravidade.
17.
Inicialmente, a classificação se resumia a Indícios de Irregularidades Graves
(IG), Indícios de Outras Irregularidades (OI) e Falhas/Impropriedades (F/I). Com o passar
do tempo, a classificação evolui e passou a contemplar: Indícios de Irregularidades Graves
com recomendação de Paralização (IGP), Indícios de Irregularidades Graves com
recomendação de Continuidade (IGC) e Indícios de Irregularidades Graves com
recomendação de Retenção Cautelar de Pagamentos (IGR).
18.
Objetivando mitigar o impacto da paralisação de obras, a possibilidade de
retenção de valores com continuidade da obra (IGR) passou a constar das Leis de Diretrizes
Orçamentárias a partir da LDO 2010 (art. 94, §2° da Lei 21.017/2009).
19.
Por sua vez, a substituição de retenção cautelar determinada com base na
LOTCU c/c RITCU por garantia fornecida pela empresa, à qual a determinação que deu
origem ao GT fez referência, foi se solidificando na jurisprudência desta Corte de Contas ao
longo dos anos.
20.
Ou seja, além da possibilidade de oferecimento de garantias para permitir a
mitigação dos impactos a paralisação de uma obra classificada como IGP, nos termos da
3
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LDO, a jurisprudência do TCU também consolidou a possibilidade de a empresa contratada
oferecer garantias quando da ocorrência de determinação de retenções cautelares de
pagamentos, igualmente mitigando os impactos da suspensão da execução do objeto, desde
que havendo a devida proteção do erário.
21.
Com relação ao estudo elaborado pelo Grupo de Trabalho, em que pese ter
tratado exclusivamente do oferecimento de garantias para os casos de retenções previstas
nas LDOs, apesar de a determinação originária ter estabelecido como escopo as retenções
cautelares determinadas com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c art. 276 do RI/TCU,
entendo que o referido estudo atende plenamente ao que foi determinado pelo Plenário desta
Corte.
22.
Na prática, conforme manifestação do MPTCU (peça 23), não há diferença no
processamento de pleitos de substituição de retenções por garantias, sejam elas
fundamentadas no RITCU ou na LDO, e existe o interesse e a necessidade de que a questão
seja normatizada internamente em ambos os casos.
23.
Com relação ao conflito entre o normativo proposto e a competência privativa
da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação apontado pela Coinfra
em manifestação anterior (peça 19), pondero que tal conflito não se configura no presente
caso.
24.
A esse respeito, vale citar a manifestação do MPTCU (peça 23), entendimento
ao qual me alinho, no sentido de que a instrução normativa proposta “trata exclusivamente
de requisitos e ritos a serem exigidos e observados internamente por esta Corte quando da
apreciação de requerimentos para substituição de retenção de valores por garantias. Tais
procedimentos não impactam de nenhuma forma a aplicação e interpretação da Lei Geral
de Licitações, de maneira que não vislumbro conflito entre a atuação deste TCU e a
competência da União”.
25.
Dessa forma, o normativo se enquadra no disposto no art. 3º da LOTCU, que
confere, a esta Corte de Contas, o poder de regulamentar as matérias relacionadas à sua
competência.
26.
Ao levantar a necessidade de se avaliar a “conveniência e a oportunidade de
normatizar, no âmbito interno, a possibilidade de aceitação de garantias em substituição à
suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar de
valores, considerando o risco de esvaziamento da garantia e impossibilidade de cobrança
ante a inexistência de título executivo extrajudicial”, o Exmo. Ministro Aroldo Cedraz, em
seu despacho (peça 24), fez referência ao TC 008.226/2017, no âmbito do qual foi prolatado
o Acórdão 2.060/2017-TCU-Plenário, de sua relatoria, como um caso no qual não houve
cumprimento da deliberação que autorizou a substituição de retenções cautelares por
garantia.
27.
No referido caso, a execução física, financeira e orçamentária do
empreendimento não foi interrompida e a empresa contratada não manteve uma garantia
válida, já que a apólice apresentada expirou e não foi renovada.
28.
O estudo em análise buscou avaliar detalhadamente quatro tipos de garantia que
atenderiam à determinação desta Corte de Contas, quais sejam o seguro-garantia, a carta de
fiança bancária, a cessão fiduciária em garantia de títulos públicos federais e a hipoteca com
4
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bens imóveis, bem como estabeleceu a necessidade de definição, por exemplo, do valor da
obrigação a ser acobertada, dos prazos de validade mínimos a serem exigidos para cada
modalidade de garantia e das respectivas etapas de liquidação e execução, o que acaba por
mitigar o risco de “impossibilidade de cobrança ante a inexistência de título executivo
extrajudicial”.
29.
Com relação ao seguro-garantia e a carta de fiança-bancária, merecem destaque
as propostas feitas pelo grupo de trabalho no sentido de que tenham um prazo de vigência
de, no mínimo, quatro anos e de que seja adotado um rito processual diferenciado para os
processos com indícios de irregularidade do tipo IGR nos quais tenham sido apresentados
esses dois tipos de garantia (peça 16, p. 28-29, p. 35).
i) seja incluído no rito do Fiscobras que os processos relativos a obras ou serviços
contendo indícios de irregularidades do tipo IGR nos quais tenha sido
apresentado garantia pela empresa ou consórcio contratado sejam instruídos e
apreciados prioritariamente pelo Tribunal de Contas da União, devendo a decisão
de mérito sobre o indício relatado ser prolatada no prazo de seis meses, contado
da publicação da deliberação que reclassificou o indício de IGP para IGR; e
ii) independentemente da providência anterior, seja adotado obrigatoriamente
nos processos relativos a obras ou serviços contendo indícios de irregularidades
do tipo IGR nos quais tenha sido apresentado garantia pela empresa ou consórcio
contratado o rito processual do art. 250, § 6º do Regimento Interno do TCU, ou
seja, que seja dado prioridade ao deslinde do controle objetivo na instrução
processual, deixando para propor e analisar as medidas constantes dos incisos II,
III e IV do referido artigo, em momento posterior à deliberação do Tribunal sobre
a irregularidade.
30.
Em consonância com as propostas acima, e com o objetivo de evitar que haja
esvaziamento da garantia oferecida pela contratada, entendo que um rito processual mais
célere também deve ser adotado em processos relativos a obras ou serviços que contenham
indícios de irregularidades que ensejaram medida cautelar prevista no art. 276 do RITCU
nos quais tenha sido apresentada garantia pela empresa ou consórcio contratado.
31.
Nesses casos, propõe-se que os processos também sejam instruídos e apreciados
prioritariamente pelo TCU, devendo a decisão de mérito sobre o indício relatado ser
prolatada no prazo de seis meses, contado da determinação da medida cautelar/aceitação de
garantia.
32.
Em face de tais ponderações, considero que a normatização da matéria se revela
oportuna e conveniente.
33.
Em relação à segunda questão levantada pelo Exmo. Ministro Aroldo Cedraz,
em seu despacho (peça 24), acerca do impacto de procedimentos de acordo de leniência,
ação de recuperação de judicial e de ação de perdimento de bens, direitos ou valores sobre a
possibilidade de substituição de medida cautelar por garantia, considerando a especificidade
do tema, esta Coinfra encaminhou estes autos, por meio do despacho (peça 26), à Secretaria
Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (Seinfra Operações), , para que se
manifestasse acerca das questões suscitadas.

5

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66773826.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura - Coinfra

34.
Em sua manifestação (peça 28), a Seinfra Operações fez uma contextualização
acerca da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e sobre a Operação Lava Jato (a partir de
2014), antes de passar à análise dos três riscos levantados pelo despacho do Ministro Relator.
35.
Nos três casos, em que a empresa requerente da substituição de garantia seja
parte de processo de leniência; esteja em recuperação judicial ou enfrentando ação de
perdimento de bens, a unidade técnica entendeu haver riscos de prejuízo ao interesse público.
Assim, no entendimento da unidade técnica, haveria a substituição de uma garantia líquida
e certa por outra que não tem a mesma segurança, dificultando, assim, a efetividade do
ressarcimento de danos ao erário.
36.
Em sua manifestação (peça 29), o titular da Seinfra Operações manifestou-se de
acordo com o parecer juntado à peça 28 e teceu alguns comentários acerca do
posicionamento institucional da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Advocacia-Geral
da União (AGU) face à IN-TCU 83/2018 (peça 27), alertando para a inviabilidade de se
ponderar, em processos que envolvam acordos de leniência firmados pela CGU/AGU, a
viabilidade de substituição de retenções cautelares por outras formas de garantia, tendo em
vista a falta de transparência dos referidos acordos.
37.
Em que pese os apontamentos trazidos pela Seinfra Operações, penso ser
possível aceitar a substituição de medida cautelar de retenção de valores por seguro-garantia
ou fiança bancária também nos casos em que a empresa requerente seja parte de processo de
leniência e/ou esteja em recuperação judicial.
38.
O potencial aumento do risco certamente seria precificado pelas seguradoras,
que talvez sequer ofertem apólice para empresas em tais situações, mas aparentemente não
aumentaria o risco da administração em relação à execução de seguro-garantia ou fiança
bancária que vierem a ser efetivamente contratados. Caso não haja sucesso na contratação,
não haveria a substituição dos valores retidos.
39.
Ademais, a empresa deverá apresentar garantias que atendam aos demais
requisitos estabelecidos pela IN, analisando-se a situação no caso concreto o que mitigaria o
risco de as garantias não se prestarem à finalidade pretendida.
40.
Entretanto, em relação às empresas que estejam enfrentando ação de perdimento
de bens, ou mesmo àquelas que participaram de atos irregulares previstos na Lei
12.846/2013, o Acórdão 2.696/2020-TCU-Plenário, relatado pelo Exmo. Ministro Aroldo
Cedraz, trouxe entendimento no sentido de riscos adicionais que impedem a substituição de
valores cautelarmente retidos por bens indicados.
41.
Conforme voto condutor do supracitado acórdão, “não existem evidências que
possam sustentar que a garantia mediante a indicação de bens teria a mesma eficácia do
seguro garantia já celebrado, visto que as empresas requerentes participaram de atos
irregulares previstos na Lei 12.846/2013 e poderão vir a ter decretada a indisponibilidade de
seus bens. Portanto, nessa situação, entende que a substituição do seguro garantia pela
indicação de bens é prejudicial ao interesse público, visto que seria substituída uma medida
de ressarcimento razoável por outra com menor nível de segurança”.
42.
Assim, não é razoável que haja substituição de medidas cautelares de retenção
de valores por oferta de bens e direitos por parte de empresas que enfrentem ação de
perdimento de bens, ou mesmo por empresas que tenham participado de atos irregulares
6
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previstos na Lei 12.846/2013, já que a hipoteca não deve ser aceita em substituição a medida
cautelar de retenção de valores, pois as empresas podem ter os bens tornados indisponíveis.
43.
Além das questões acima tratadas, insta destacar que, em 22/7/2020, foi
prolatado o Acórdão 1.890/2020-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos
Bemquerer Costa, que trouxe o seguinte dispositivo no item 9.7: “ordenar que a
Coordenação-Geral de Fiscalização de Infraestrutura (Coinfra), no prazo máximo de seis
meses, providencie a finalização dos estudos desenvolvidos no âmbito do TC 041.436/20121, levando em consideração também as inovações contidas no Projeto de Lei 6.375/2019,
em trâmite no Congresso Nacional, de tal forma que as conclusões desse grupo de trabalho
sejam submetidas, com a urgência necessária, à apreciação deste Plenário”.
44.
O PL 6.375/2019 propõe cinco acréscimos em normas já vigentes, sendo quatro
relativos ao Decreto-Lei 73/1966, quais sejam os §§ 1º e 2º do artigo 28 e as alienas “m” e
“n” ao artigo 36, além do acréscimo do §6º ao artigo 49 da Lei 11.101/2005.
45.
Em relação ao §1º proposto para o artigo 28 do Decreto-Lei 73/1996, o
acréscimo proposto traria segurança adicional à administração pública pois as sociedades
seguradoras e resseguradoras seriam obrigadas a pagar diretamente à União, aos Estados,
aos Municípios e ao Distrito Federal, as indenizações dos contratos de seguro garantia que
forem segurados, dentro do prazo contratual.
46.
Na mesma linha, o §2º do artigo 28 do mesmo decreto faria com que as reservas
técnicas dos contratos de seguro garantia que assegurem créditos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, não se sujeitassem ao rol de créditos do juízo de
recuperação judicial, da falência, da liquidação judicial, da liquidação extrajudicial, ou
qualquer outra modalidade de regime especial, também aumentando a proteção da
administração pública.
47.
No que tange a proposta de inclusão da alínea “m” ao artigo 36 do Decreto-Lei
73/1996, que trata das competências da SUSEP, a imposição de determinação às sociedades
seguradoras e às resseguradoras a transferência, no prazo de até 30 dias, das reservas técnicas
dos seguros garantia contratados em favor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a contar do conhecimento do fato, também aumentaria a proteção da
administração pública.
48.
Em relação à proposta de inclusão da alínea “n” ao mesmo artigo, a possibilidade
de determinar a suspensão imediata das atividades das sociedades seguradoras e
resseguradoras que não cumprirem a regra inserida na alínea “m” acima, bem como a
instauração de processo administrativo em face dos seus dirigentes, aumentaria o rigor e
imporia sanção dura em caso de descumprimento da regra posta.
49.
Por fim, a última proposta do projeto de lei, seria o acréscimo do §6º ao artigo
49 da Lei Federal 11.101/2005, que dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estabelece que no caso de
contrato de seguro garantia judicial, cujo segurado é a União, os Estados, o Distrito Federal,
e os Municípios, as contragarantias oferecidas às sociedades seguradoras e resseguradoras
não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial, devendo o juiz da recuperação excluir
do rol dos créditos da recuperação.
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50.

Conforme voto que fundamentou o supramencionado acórdão, o MinistroRelator asseverou que “caso essa nova lei seja aprovada, a seguradora obrigada a indenizar
o órgão público poderá executar contragarantias oferecidas pela empresa no ato da
celebração do contrato, fora da fila de credores definida no plano de recuperação judicial.
Assim os recursos públicos a serem ressarcidos não estarão mais arrolados com os demais
créditos da massa de credores da empresa em recuperação”.

51.

Assim, o que a alteração propõe é que a seguradora indenize a administração
pública e depois execute a contragarantia fora da fila de credores definida pelo plano de
recuperação judicial, o que na prática seria equivalente à priorização da administração
pública beneficiária do seguro na fila de credores da recuperação judicial, caso não houvesse
o seguro.

52.

Dessa forma, entendo que as alterações pretendidas pelo projeto de lei não trarão
prejuízo aos requisitos estabelecidos pela proposta de IN em tela.

53.

Ademais, a tramitação do referido PL deverá ser acompanhada pela Assessoria
Parlamentar do TCU, com o intuito de identificar alterações que possam impactar a atuação
da corte de contas, em especial que configurem risco adicional quanto à efetividade das
garantias.
54.
Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Controle
Externo, com proposta de remessa dos autos ao ministro relator propondo a aprovação da
minuta de Instrução Normativa apresentada pelo Grupo de Trabalho, com as seguintes
considerações adicionais:
i)

nos moldes da proposta já feita pelo GT para os casos de processos que
tratam de substituição de retenção cautelar de valores a fim de permitir
a continuidade de uma obra na qual havia sido identificada uma
irregularidade do tipo IGP, com a consequente reclassificação para IGR,
que seja adotado rito processual mais célere também para processos
relativos a obras ou serviços que contenham indícios de irregularidades
que ensejaram medida cautelar prevista no art. 276 do RITCU nos quais
tenha sido apresentada garantia pela empresa ou consórcio contratado; e

ii)

não haja autorização para substituição de medidas cautelares de retenção
de valores por oferta de bens e direitos por parte de empresas que
enfrentem ação de perdimento de bens, ou mesmo por empresas que
tenham participado de atos irregulares previstos na Lei 12.846/2013, já
que existe o risco de os bens indicados pelas empresas se tornarem
indisponíveis.

Coinfra, em 31/12/2020.
(Assinado eletronicamente)
Nicola Espinheira da Costa Khoury
Coordenador-Geral
Matrícula: 8617-7
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Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66773826.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo

TC 041.436/2012-1
Natureza: Administrativo
Assunto: Grupo de Trabalho com o objetivo de
realizar estudo com vistas à edição de norma que
defina os critérios e procedimentos de
aceitabilidade de garantias em substituição à
suspensão cautelar da execução física e financeira
de contratos e à retenção cautelar de valores, em
atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão
1.332/2009-TCU-Plenário.

DESPACHO

Manifesto concordância com a proposta da Coinfra, à peça 30. Encaminhem-se os autos ao
Gabinete do Relator, Ministro Aroldo Cedraz.
Segecex, em 31 de dezembro de 2020.

(assinado eletronicamente)
MARCELO LUIZ SOUZA DA EIRA
Secretário-Geral de Controle Externo, em substituição

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 66828727.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz

Processo: 008.953/2021-0
Natureza: Solicitação
Solicitante: Ruy Carneiro,
Federal.

Deputado

DESPACHO

Trata-se de pedido de cópia integral do TC 041.436/2012-1, formulado pelo
Deputado Sr. Ruy Carneiro, coordenador da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
2.
O processo objeto do pedido trata de estudos com vistas à edição de norma
que defina os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em substituição à
suspensão cautelar da execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar de
valores determinados, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, c/c art. 276 do
Regimento Interno-TCU, em atendimento ao subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCUPlenário.
3.
Considerando que a autoridade peticionária possui legitimidade para requerer
as informações solicitadas, CONHEÇO da presente Solicitação, com fundamento nos
artigos 62 e 65, III, da Resolução-TCU 259/2014, e autorizo o acesso do solicitante às
peças do TC 041.236/2012-1, exceto àquelas de classificadas como sigilosas, conforme
sugerido pela unidade instrutiva, e nos termos do artigo 60 da citada norma.
À Seproc, para comunicação desta deliberação e demais esclarecimentos
quanto aos procedimentos para acesso remoto ao conteúdo requerido.

Brasília, 26 de março de 2021

(Assinado eletronicamente)
AROLDO CEDRAZ
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67542152.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Segecex/Coinfra
Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura

TC 008.953/2021-0
Tipo de processo: Solicitação de cópia.
Interessado: Deputado Ruy Carneiro
Proposta: Atendimento de solicitação.
PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE
1.
Trata-se de solicitação, de 18/2/2021, formulada pelo Deputado Sr. Ruy Carneiro,
coordenador da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (COM).
2.
Por meio do Ofício COI 006/2021/CMO, o solicitante requer cópia do processo
administrativo TC 041.236/2012, citado no Acórdão 2.060/2017-TCU-Plenário, de relatoria do
Ministro Aroldo Cedraz.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
3.
Nos termos do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, aqueles que, por dever de ofício,
estejam tratando do mesmo objeto de processo em tramitação no Tribunal são legitimados para
solicitar cópia.
EXAME TÉCNICO
4.
Inicialmente observa-se que o o número correto do processo referente à cópia solicitada é o
TC 041.436/2012-1, considerando que o Ministro Relator referiu-se no Acórdão 2.060/2017-TCUPlenário ao processo que tem como objetivo “realizar estudos com vistas à edição de norma que defina
os critérios e procedimentos de aceitabilidade de garantias em substituição à suspensão cautelar da
execução física e financeira de contratos e à retenção cautelar de valores determinadas com
fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92, c/c art. 276 do Regimento Interno-TCU, em atendimento ao
subitem 9.5 do Acórdão 1.332/2009-TCU-Plenário”.
5.
Atualmente o TC 041.436/2012-1 encontra-se no gabinete do Ministro Relator para
apreciação do parecer técnico (peça 28 do TC 041.436/2012-1) que avaliou os possíveis riscos ao
interesse público de autorização da substituição de retenção cautelar por garantias, considerando os
artigos 16 e 19 da Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013) e a recuperação judicial (Lei 11.101/2005),
bem como as considerações adicionais do Coordenador-Geral de Controle Externo de Infraestrutura
(peça 30 do TC 041.436/2012-1).
6.
Tendo em vista que ainda não há manifestação do Tribunal no âmbito do processo
solicitado, e nos termos do art. 4º, § 1º, da Resolução/TCU 249/2012, o direito de acesso aos
documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do
ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.
7.
Complementando com o art. 4º, § 2º, da Resolução/TCU 249/2012, o Presidente ou
relatores poderão, nos processos de sua competência, autorizar a divulgação total ou parcial das
informações ou dos documentos mencionados no § 1º deste artigo anteriormente à prolação do ato
decisório. Assim, encaminha-se a proposta de concessão de cópia ao Ministro Relator.
DESPACHO
8.
Considerando que a solicitação de informações dos TC 041.436/2012-1 é oriunda de
Deputado Federal, propõe-se encaminhar, nos termos do 62 da Resolução-TCU 259/2014, do art. 4º,
§§ 1º e 2º da Resolução-TCU 249/2012 c/c art. 59, inciso II, §§ 1º e 2º e o parágrafo único do art. 63,
ambos da Resolução-TCU 259/2014, a presente manifestação à apreciação do Exmo. Ministro Aroldo

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67458835.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Segecex/Coinfra
Coordenação-Geral de Controle Externo de Infraestrutura

Cedraz, relator do mencionado processo, visando conceder a cópia do TC 041.436/2012-1, exceto
eventuais peças sigilosas.
Coinfra, em 16/03/2021.
Dora Botelho Bastos
(assinado eletronicamente)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 67458835.

