
      

PROTOCOLO DIGITAL

MANUAL DO USUÁRIO



O que é o Protocolo Digital?

Cadastro no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Login no sistema

Utilizando  o Protocolo Digital

Protocolando documento pelo Protocolo Digital

Confirmação de recebimento pela CVM de documento encaminhado pelo Protocolo Digital

Solução de problemas na utilização do Protocolo Digital

      

1
2
3
4
5
6
7



É um canal de atendimento aos participantes do mercado de valores 

mobiliários ou ao cidadão que possibilita o protocolo de documentos 

digitais por meio do Portal da CVM.

1 O que é o Protocolo Digital? 2 Cadastro no Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC)

a) Acesse o Serviço de Atendimento ao Cidadão (http://sistemas.cvm.
gov.br/?SAC), disponível no Portal CVM, na seção Destaques, da 
página inicial.  

 



      d) Informe seu CPF.

e) Preencha todos os campos do formulário e finalize a operação.

b) No menu lateral da página do SAC, selecione a opção Login 
CVMWeb.

c) Selecione a opção Cadastre-se.

 

 



3 Login no Sistema       
Para utilizar o Protocolo Digital é necessário ser cadastrado no 
Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Para se cadastrar, siga 
as orientações do item 2 deste manual. 

Se já possuir cadastro, faça diretamente o login no sistema 
seguindo as orientações do item 3 deste tutorial.

Após os procedimentos acima:

a) No menu lateral esquerdo, selecione a opção SAC.

b) Para protocolar documento no Protocolo Digital, selecione a 

opção Nova Consulta / Reclamação / Protocolo de Documentos, 

disponível no menu lateral esquerdo e siga as orientações do 

item 5 deste manual.

4 Utilizando o Protocolo Digital

a) No menu lateral da página do SAC, selecione a opção Login 
CVMWeb.

 

b) Preencha os campos CPF e Senha. Clique, em seguida, no botão 
Login.

 



      
d) No campo Escreva sua mensagem ao lado, descreva, 
sucintamente, o assunto do documento a ser protocolado. Informe, 
se for possível, o número do processo, do protocolo ou quaisquer 
outras referências que auxiliem na identificação de demanda 
relacionada em curso na CVM.

e) Na seção Arquivos em anexo, utilize a opção Escolher arquivo... 
para incluir o documento a ser protocolado.

      

a) Acesse o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC): 
http://sistemas.cvm.gov.br/?SAC

b) Selecione a opção Protocolo de Documentos

c) Selecione Área destinatária do documento

5 Protocolando documento pelo Protocolo Digital?

 

 



f) Após escolher o arquivo em suas pastas do computador, clique 
no botão ANEXAR. Repita essa operação com cada arquivo que 
deseje incluir. Importante: confira sempre se a operação foi bem 
sucedida por meio da lista de Arquivos anexados. Caso o arquivo 
não conste na lista, repita o procedimento.

      

g) Clique no botão ENVIAR para finalizar a requisição de protocolo 
e visualizar seu recibo correspondente.

Atenção!
Somente é permitido enviar arquivos no formato PDF e é possível 

anexar até 10 arquivos, cuja soma não excedam 15Mb.  

Para garantir o melhor desempenho do sistema, recomendamos 

que os documentos digitalizados sigam o seguinte padrão:

Resolução: 300x300dpi

Cor: monocromático (exceto quando a cor for indispensável 

pela análise do documento)

Reconhecimento de texto (OCR): ativado

 

Não utilize ponto final no nome dos arquivos, exceto para separá-lo 

da extensão (no caso PDF), conforme os exemplos abaixo:

Resolução 219 CNSP.pdf

Anexo_I_Resolução_219_CNSP.pdf

AnexoIResolução219CNSP.pdf

Resolução.219.CNSP.pdf

Anexo I. Resolução 219 CNSP.pdf

Faça quantas requisições de protocolo forem necessárias para o 

envio completo da documentação, observando a recomendação 

constante no item “e” deste tópico do manual.







      

Entre em contato com a Seção de Documentação (SOI/COD) pelo endereço eletrônico cod@cvm.gov.br ou pelo telefone 
(21) 3554-6962.

6 Como confirmo o recebimento pela CVM de um documento encaminhado pelo Protocolo Digital?

Acesse a área de Suporte a Sistemas disponível no Portal da CVM http://www.cvm.gov.br/menu/atendimento/sistemas.html 
e abra solicite suporte pelo canal de sua preferência.

7 Como soluciono problemas na utilização do Protocolo Digital?




