
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº003/2007 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2007 

ASSUNTO: Nova versão do Sistema ITR/DFP/IAN (CVMWIN) 

Senhor Diretor de Relações com Investidores, 

O presente Ofício-Circular tem como objetivo informar às companhias abertas que a partir de 
02 de julho de 2007 estará disponível para download a versão 8.2 do sistema CVMWIN na 
página eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br, seção PARTICIPANTES DO 
MERCADO, item ENVIO DE DOCUMENTOS, subitem PROGRAMA) e da BOVESPA 
(http://www.bovespa.com.br, seção EMPRESAS, item PARA EMPRESAS, subitem PARA 
CIAS. LISTADAS, link SISTEMA ITR/DFP/IAN) na rede mundial de computadores. 

Até o dia 11 de julho de 2007, a CVM aceitará o envio dos formulários ITR, DFP e IAN pelas 
duas versões do sistema CVMWIN – 8.1 e 8.2. 

A partir de 12 de julho de 2007, os formulários ITR, DFP e IAN só poderão ser enviados na 
nova versão 8.2, inclusive as reapresentações. 

Na nova versão 8.2 do CVMWIN foi incorporada uma nova função para tornar o envio de 
formulários menos sujeito a eventuais problemas técnicos. Ela permite que os documentos 
sigam por um caminho alternativo no caso de o seu trajeto normal à CVM estar impedido. 
Tanto uma forma quanto a outra ocorrem automaticamente após a execução do comando 
"Gerar Arquivo para Entrega".  Assim, o usuário continuará a proceder com a versão 8.2 da 
mesma forma como fazia com a 8.1: uma vez exposta a tela com o login/senha, para 
completar o envio de um formulário, o usuário deverá indicar a localização do arquivo 
correspondente e confirmar. 

Além disso, no quadro Composição do Conselho de Administração e Diretoria do formulário 
IAN foram incluídas duas novas descrições para identificar o Conselheiro Independente 
(efetivo e suplente), se for o caso. 

Por fim, informamos que as dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail: 
suporte@cvm.gov.br ou pelos telefones (21) 3233 8504 ou (21) 3233 8261. 

Atenciosamente, 

 

ELIZABETH LOPEZ RIOS MACHADO 
Superintendente de Relações com Empresas 
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