
 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20.050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br  

PEDIDO DE PARCELAMENTO - PEPAR 

Identificação do Contribuinte/Devedor 

N ome ou Razão Social: 

Endereço: (Rua, Praça,  A v.) 

N úmero: Complemento: 

Telefone ou Fax: 

M unicípio: 

Bairro ou D istrito: 

UF: CEP: 

Confissão Espontânea 

Notificação de Débito 

Débito Declarado Anteriormente 

Processo Nº:  

Protocolo 

C arimb o d o CNPJ ou C PF 

  

  

 

 

 

R E Q U E R I M E N T O 

O Contribuinte/devedor acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu 

(s) débito (s) relativo (s) a _______________________________________ junto à Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM em ( ______ ) prestações mensais. 

Declara, outrossim, estar ciente de que o presente pedido importa: 

a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial com devida Execução, nos termos dos 

artigos 348, 353 e 354 combinados com o artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil; e 

b) em autorização para que em eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à CVM, referente à Taxa 

de Fiscalização, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento 

ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, partindo-se da última para a primeira. 

Data: _______ / _______ / _______        e-mail:______________________________________________________________ 

 
  CPF : 
______________________________________

  Telefone p/ contato : 
______________________________________

Do procurador; ou 

Do representante legal  da empresa. 

Assinatura do representante legal da empresa; ou 

Nome Legível e Carimbo 

Assinatura do contribuinte / devedor pessoa física  

 

 

 

 1ª Testemunha:       2ª Testemunha: 

__________________________________   ___________________________________ 

Nome:        Nome: 

CPF:        CPF:  

NATUREZA DO DÉBITO: 

Taxa de Fiscalização  

Multa Cominatória 

 

 

Multa devido a Inquérito Administrativo 

Outra exação: _____________________________  



Instruções para preenchimento do formulário Pedido de Parcelamento: 
 

Pessoas Físicas 
 

1 – Preenchimento completo da Identificação do Contribuinte/Devedor. 
2- Identificar: [ x ] Confissão Espontânea, para a inclusão de todos os débitos que estão na esfera administrativa. 
3- Identificar: Natureza do Débito: [ x ] Mula Cominatória. 
4- seu (s) débito(s) relativos (s) a __multa cominatória__ em ( ? ) prestações mensais. O número de parcelas deverá ser definido, 
porém está limitado em até 60 mensalidades  ou valor  mínimo de R$ 50,00 por parcela. As parcelas são corrigidas pela Taxa SELIC. 
5 – Datar e assinar. 
[ x ] Assinatura do contribuinte / devedor pessoa física. 
6 – Ao fim do documento é imprescindível a identificação de duas Testemunhas, com assinaturas e  respectivos CPFs / nomes 
legíveis. 
7 – Inclua ao lado da data, um e-mail para o qual encaminharemos as GRUs mensalmente. 
8 – Juntamente com o formulário PEPAR, é obrigatório o encaminhamento de: 
 

a) Cópia de Documento de Identidade e CPF ou CNH com CPF do signatário do pedido. 
b) Declaração de inexistência de Ação Judicial ou Embargos. 

 

Pessoas Jurídicas 
 

1 – Preenchimento completo da Identificação do Contribuinte/Devedor. 
2- Identificar: [ x ] Confissão Espontânea, para a inclusão de todos os débitos que estão na esfera administrativa. 
3- Identificar: Natureza do Débito: [ x ] Multa Cominatória. 
4- seu (s) débito(s) relativos (s) a __multa cominatória__ em ( ? ) prestações mensais. O número de parcelas deverá ser definido, 
porém está limitado em até 60 mensalidades ou valor  mínimo de R$ 100,00 por parcela. As parcelas são corrigidas pela Taxa SELIC. 
5 – Datar e assinar. 
[ x ] Assinatura do representante legal da empresa. 
Preencher no quadro o CPF:__________________ e identificar a quem pertence: 
[    ] Do procurador; ou 
[    ] Do representante legal da empresa. 
6  – Ao fim do documento é imprescindível a identificação de duas Testemunhas, com assinaturas e  respectivos CPFs / nomes 
legíveis. 
7 – Inclua ao lado da data, um e-mail para o qual encaminharemos as GRUs mensalmente. 
8 – Juntamente com o formulário PEPAR, é obrigatório o encaminhamento de: 
 

a) Cópia de Documento de Identidade e CPF ou CNH com CPF do signatário do pedido. 
b) Cópia do Contrato Social ou Estatuto da Empresa, com a última alteração se existir. 
c) Declaração de inexistência de Ação Judicial ou Embargos. 

 
Os documentos deverão ser encaminhados ao nosso endereço: 

CVM / Gerência de Arrecadação  
Rua 7 de Setembro, 111 – 2° andar – Centro – Rio de Janeiro -  RJ – CEP 20.050-901 

 
Ou através do protocolo virtual em nosso site www.cvm.gov.br pelos seguintes passos: 

 
1) A partir da página da CVM na internet, www.cvm.gov.br  clicar em CENTRAL DE SISTEMAS 

2) Clicar em ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC) - ACESSAR 
3) Selecionar o tipo de atendimento =  Protocolo de documentos 

4) Área destinatária do Documento = GAC – Gerência de Arrecadação 
5) Selecione os documentos digitalizados – ( arquivos .pdf )- e efetue a anexação para envio em seguida. 

6) Após a finalização do encaminhamento será gerado um protocolo de recebimento. 
 

Dúvidas: gac@cvm.gov.br 


