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Ofício Circular nº 4/2022-CVM/SEP
Rio de Janeiro, 22 de agosto 2022.

  

 

  

Assunto: Formulário de Referência - FRe na plataforma web do Sistema Empresas.NET.

  

Senhor Diretor de Relações com Investidores/Representante Legal,

  

1. O presente Ofício Circular tem como objetivo informar às companhias abertas e
estrangeiras acerca da continuidade do processo de migração dos formulários estruturados do Sistema
Empresas.Net para a plataforma web, que representa uma evolução do Sistema e  resulta na eliminação do
uso do aplicativo (client).
2. Como próximo passo do processo de migração, será possível, a partir de 01/09/2022, a
utilização para avaliar a experiência do “FRe Online”, disponível no Sistema Empresas.Net (endereço
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET), no menu “Envio de documentos”, considerando, inclusive, a nova
estrutura conforme estabelecido na Resolução CVM nº 59/2021, que entrará em vigor a partir de
01/01/2023.
3.  O período de experiência que se iniciará em 01/09/2022 tem como objetivo obter sugestões
de melhorias das companhias, não sendo possível a entrega do FRe nessa nova estrutura, a qual somente
passará a ser obrigatória a partir de 01/01/2023, tendo como base o FRe de 2023, que deverá ser
entregue em até 5 (cinco) meses contados da data de encerramento do exercício social, conforme disposto
no artigo 25, §1º, da Resolução CVM nº 80/2022.
4. Para os usuários da funcionalidade Download Múltiplos, alertamos que a partir de
01/01/2023, todos os formulários FRe entregues referente a 2023 terão exclusivamente a estrutura
decorrente do uso do FRe Online.
5. O material técnico da estrutura decorrente do uso do FRe Online estará disponível, a partir
de 03/10/2022, na página CVM em
http://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/companhias/download_multiplo/manual_tecnico.html.
6. Destacamos que eventuais reapresentações de FRe referente a anos anteriores a 2023 devem
ser realizadas utilizando o client para seu preenchimento.
7. Requeremos que as informações contidas neste ofício sejam levadas ao conhecimento das
equipes responsáveis pelo envio de informações por meio do Sistema Empresas.Net.

Atendimento:
8. 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

https://www.rad.cvm.gov.br/ENET
http://conteudo.cvm.gov.br/menu/regulados/companhias/download_multiplo/manual_tecnico.html
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encaminhadas para a Superintendência de Emissores da B3.
9. O contato com a Superintendência de Emissores pode ser feito pelo telefone (11) 2565-
5063 ou por e-mail: emissores.empresas@b3.com.br:

a) Atendimento Normal: nos dias úteis, das 8h às 20h, pelo e-mail ou pelo telefone.
b)  Plantão de Atendimento: nos dias úteis, após às 20h ou em finais de semana e
feriados, exclusivamente por meio do e-mail.

10. As questões recebidas após às 20h dos dias úteis e em finais de semana e feriados serão
tratadas após às 8h do dia útil seguinte, exceto as relacionadas à disponibilidade do sistema para o
recebimento de informações, as quais serão tratadas imediatamente.

  

Atenciosamente,

FERNANDO SOARES VIEIRA 
Superintendente de Relações com Empresas

 

 

  

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira, Superintendente, em
22/08/2022, às 09:56, com fundamento no art. 6º 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 1588679 e o código CRC 8C7B7025.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 1588679 and the "Código CRC" 8C7B7025.
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