
 
 

  

PEDIDO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 

 

 

 
Eu,_____________________________________________________________________________, 

portador do documento oficial de identificação RG n°___________, CPF n° ___________________, 

residente à_______________________________________________________________________, 

Cidade________________________________________________UF:______, CEP:_____________. 

e-mail:_________________________________________Telefone: (____)____________________, 

Solicito o parcelamento simplificado de débitos perante a Taxa de Fiscalização em (______) 

_______________________________ parcelas, nos termos do §1, Art. 1° da Deliberação CVM 

n°447/2002. 

Natureza do crédito: Taxa de Fiscalização da CVM 

Nome: 

CPF: 

Período com Taxas em aberto: ___° trimestre de ______  ao  ___° trimestre de  ______. 

 
Declaro a inexistência de ação judicial contestando o crédito ou de embargos opostos com 

este fim, referente à dívida que se visa parcelar, constituída dos débitos acima discriminados.  
Estou ciente que o pagamento da primeira parcela importa em confissão irretratável da dívida 

e adesão aos termos e condições estabelecidos em Lei e pelas demais normas para o parcelamento 
de débitos para com a Comissão de Valores Mobiliários. 
 

LOCAL E DATA: _______________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

Solicitante 
 
 
 

 

Em anexo: cópia de Documento de Identificação / CPF do solicitante. 



Instruções para preenchimento do pedido de parcelamento simplificado 

 

 

Preencher todos os campos com os dados do solicitante. 
 
O e-mail informado será utilizado para o envio de informações sobre o parcelamento. 
 
O período (trimestre/ano) deverá compreender todas as Taxas que serão objeto do parcelamento.  Caso não tenha 
certeza do período a parcelar, é possível verificar os valores devidos pendentes de regularização no site da CVM 
www.cvm.gov.br > Taxa de Fiscalização > Consultar Débitos. 
 

Condições para adesão ao parcelamento simplificado:     A dívida não pode ultrapassar R$ 10.000,00 
 
Pessoas físicas:   O valor mínimo da parcela R$ 200,00  

 
É necessário encaminhar juntamente a este formulário a cópia simples de Documento de Identificação / CPF do 
solicitante para a confirmação da assinatura constante da solicitação, não é necessário autenticar. 
 
Datar e assinar a solicitação de parcelamento, não é necessário autenticar. 
 
Estes 2 documentos (Pedido assinado e a Identificação do solicitante) poderão ser encaminhados à CVM pelos seguintes 
meios: 
 

1 - No site da CVM: www.cvm.gov.br em Protocolo Digital. 
2 - Protocolo Físico: Rua Sete de Setembro n° 111, 2° andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.050-901 
3 – Diretamente ao e-mail da Gerência de Arrecadação: gac@cvm.gov.br 

 
Após a recepção e conferência dos documentos recebidos, serão encaminhados ao e-mail informado: 

1 - A 1ª GRU (guia de recolhimento da união) para a adesão ao parcelamento. 
2 - O relatório consolidado das Taxas que serão objeto do parcelamento. 

 
Após a confirmação do recolhimento da 1ª GRU, será automaticamente instaurado e deferido o Processo de 
Parcelamento Simplificado, fato que será comunicado ao e-mail informado. 
 
As demais Guias de Recolhimento ficarão disponíveis para impressão no site da CVM www.cvm.gov.br  e poderão ser 
encaminhadas ao e-mail indicado, facilitando a lembrança do recolhimento. 

 
 


