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Ofício Circular Conjunto nº 1/2019/CVM/SEP/SIN/SMI/SNC/SRE 

 

 Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 2019 
  

Aos participantes de mercado regulados pela CVM 
 

Assunto: Apresentação de documentos à CVM – Protocolo Digital 
 

Prezados Senhores, 
 

Fazemos referência ao comunicado realizado pela CVM em 7/1/2019 sobre o lançamento da 

ferramenta de Protocolo Digital, uma nova funcionalidade inserida no contexto da Plataforma de 

Cidadania Digital, com o objetivo de conferir maior automação dos fluxos de documentos, mais 

transparência e facilidade de uso aos agentes de mercado, e um melhor aproveitamento das 

iniciativas de inovação e aprimoramento promovidas no âmbito do Governo Federal. 
 

A partir do lançamento da plataforma, o protocolo de quaisquer documentos, anteriormente 

realizado por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão, deverá agora ser feito exclusivamente 

por meio do portal de serviços da referida plataforma, ressalvadas indicações expressas em 

contrário pela área técnica da CVM responsável pelo recebimento do documento, inclusive 

orientações prévias não expressamente revogadas. 
 

Inicialmente, caberá a realização de um breve cadastro  no Portal de Serviços, que pode ser 

acessado por meio do endereço www.servicos.gov.br. Na página seguinte, no campo de busca, 

digite por “Protocolo CVM”. Após isso, deverá ser  preenchido um formulário eletrônico, 

anexados os arquivos e realizado o seu encaminhamento. 
 

Para mais informações sobre o uso do sistema, sugerimos a leitura do Manual de Uso ou a 

visualização do vídeo explicativo disponibilizados como anexos ao comunicado de 7/1/2019. Em 

caso de outras dúvidas a respeito do uso da nova funcionalidade, deve ser contatada a Divisão de 

Gestão da Informação (“DINF”), por meio do endereço eletrônico dinf@cvm.gov.br. 
 

Atenciosamente, 

 
Assinado digitalmente por 

GUSTAVO DOS SANTOS MULÉ 
Assinado digitalmente por 

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO 
 

Superintendente de Relações com Empresas – 

em exercício 

Superintendente de Relações com Investidores 

Institucionais 

 

 
Assinado digitalmente por 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA 
Assinado digitalmente por 

JOSÉ CARLOS BEZERRA 
 

Superintendente de Relações com o Mercado e 

Intermediários – em exercício 

Superintendente de Normas Contábeis e de 

Auditoria 

 

 
Assinado digitalmente por 

LUIS MIGUEL R. SONO  

Superintendente de Registro de Valores 

Mobiliários – em exercício 

 


