
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SRE/Nº 1932/2006 

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2006 

Ao Senhor Sócio Responsável por Empresa Emissora de Certificados de 
Investimento Audiovisual 

Assunto: Atualização Cadastral dos Emissores de Certificados de Investimento 
Audiovisual e de seus Responsáveis perante a CVM 

Prezado Senhor, 

Estamos implantando um sistema que permite a atualização eletrônica do cadastro 
das Empresas Emissoras de Certificados de Investimento Audiovisual (CAV) 
diretamente pelos seus sócios responsáveis. 

Os sócios receberão em breve uma senha por e-mail, com a qual poderão acessar o 
novo sistema e proceder às atualizações, por meio da página da CVM na internet 
(http://www.cvm.gov.br), clicando em "Atualização Cadastral". 

Para tanto, devem verificar as informações ali constantes e proceder, até o final do 
mês de setembro, à devida atualização dos dados, mantendo-os atualizados 
constantemente a partir de então. 

As produtoras que possuem projetos de CAV em fase de colocação de cotas e as 
que devem apresentar os relatórios ISA (Anexo III à Instrução CVM 260/97), e 
cujos dados não constam do cadastro apresentado na página da CVM na rede 
mundial de computadores, deverão enviar por e-mail, à Gerência de Registros 3, as 
seguintes informações: denominação social; CNPJ e endereço da produtora; nome, 
CPF e e-mail dos sócios responsáveis. 

Essa iniciativa tem como objetivo informatizar todos os procedimentos relativos à 
oferta pública e negociação de Certificados de Investimento Audiovisual no 
mercado. Em breve, também serão informatizados procedimentos como pedidos de 
registro, cancelamento e prorrogação, bem como envio de informações periódicas 
(formulários IMA, IFA e ISA da Instrução CVM nº 260/97) e eventuais. 

Caso haja dúvida, solicitamos entrar em contato com: Suporte a Sistemas de 
informática da CVM e a Gerência de Registros 3, quanto à atualização de 
informações de projetos registrados nesta CVM, pelo telefone (21) 3554-6914 ou 
por e-mail para ger-3@cvm.gov.br. 

Atenciosamente, 

  

(Original assinado por) 

Carlos Alberto Rebello Sobrinho 

Superintendente de Registro de Valores Mobiliários 

 


