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Ofício-Circular nº 6/2020-CVM/SEP
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020.

  

 

  

Assunto: Esclarecimentos sobre a vigência das versões 15.0.0.2 e 16 do Sistema Empresas.NET.

  

Senhor Diretor de Relações com Investidores/Representante Legal,

  

1. O presente Ofício-Circular tem como objetivo esclarecer, frente ao recebimento de dúvidas
dos participantes quanto ao Ofício-Circular nº 5/2020/CVM/SEP de 03/07/2020, a prorrogação da
utilização da versão 15.0.0.2 do Sistema Empresas.NET.
2. Preliminarmente, cabe ressaltar que as versões 15.0.0.2 e 16 não possuem diferenças
estruturais e ambas são passíveis de utilização até a divulgação do lançamento da versão 17 do sistema
Empresas.net, que está prevista para setembro/2020.
3. Feita tal ressalva, esclarecemos que a versão 15.0.0.2, cuja utilização seria possível até o dia
03/07/2020, foi prorrogada até uma data ainda a ser definida, quando da divulgação da disponibilização da
versão 17.
4. A prorrogação ocorreu em virtude de uma falha verificada na versão 16, notadamente no
relatório pdf das Informações Trimestrais (ITR) referente aos quadros da “Demonstração de Resultado”,
“Demonstração de Resultado Abrangente” e “Demonstração de Fluxo de Caixa”, onde no título da coluna
do exercício social consta, além das datas do exercício, a sigla “DMPL”.
5. Salientamos que a falha acima reportada não inviabiliza a elaboração do ITR, a entrega ou a
sua correta exibição nos sites da CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) - no caso das companhias
listadas na B3 – inclusive quanto ao título da coluna, ou seja, não há impacto informacional na versão 16.
6. Diante do cenário acima exposto, decidimos pela manutenção de ambas versões do sistema
Empresas.net. até a disponibilização da versão 17.
7. Informamos que dúvidas referentes à instalação, utilização e funcionamento do Sistema
Empresas.NET, assim como o relato de problemas ou dificuldades no envio de documentos, devem ser
encaminhados para a Superintendência de Emissores da B3.
8. O contato com a Superintendência de Emissores pode ser feito pelo telefone (11) 2565-
5063 ou por e-mail: emissores.empresas@b3.com.br.

  

Atenciosamente,

mailto:emissores.empresas@b3.com.br
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FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresas

 

 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em
14/07/2020, às 16:50, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 1054402 e o código CRC 2E759EA9.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 1054402 and the "Código CRC" 2E759EA9.

Referência: Processo nº 19957.004815/2020-49 Documento SEI nº 1054402

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1054402&crc=2E759EA9
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1054402&crc=2E759EA9

