
INFORMAÇÕES SOBRE O GOV.BR 

Para acessar alguns serviços digitais que não envolvem documentos assinados digitalmente, mas que 

demandam assinatura avançada, será necessária a entrada no CVMWeb a partir do Login GOV.BR.  

Os serviços da CVM que se enquadram nessa situação são os seguintes:  

 Consultar Débitos e/ou Créditos junto à CVM; 

 Expedir Certidão Negativa de Débitos; 

 Recurso de multa cominatória; 

Para acessar esses serviços, o usuário precisará criar uma conta no sistema GOV.BR e realizar os 

procedimentos para que seu nível de confiabilidade seja prata ou ouro. 

Esclarecemos que o login atual do CVMWeb permanece ativo, porém sendo equivalente à conta 

bronze do GOV.BR e, portanto, não dando acesso aos serviços listados acima.  

 

O QUE É UMA CONTA GOV.BR? 

É um meio de acesso digital do cidadão aos serviços públicos digitais. O CVMWeb já possui esta 

integração, sendo possível acessá-lo através da conta GOV.BR. 

A conta no GOV.BR garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do 

governo, sendo a nova proposta do Governo federal para facilitar a identificação e autenticação do 

cidadão, privilegiando a governança e a convergência autoritativa, e finalmente o controle de acesso 

unificado. 

O GOV.BR oferece um ambiente de autenticação digital único do usuário aos serviços públicos 

digitais, ou seja, com um único usuário e senha você poderá utilizar todos os serviços públicos 

digitais que estejam integrados com a Conta gov.br. Fornece um nível de segurança compatível com 

o grau de exigência, natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao serviço 

público solicitado. 

 

COMO CRIAR UMA CONTA GOV.BR? 

A criação da conta é gratuita, rápida e online. Você pode criar sua conta pelo aplicativo ou pelo site. 

Após acessar, clique no botão “Crie sua conta no gov.br", escolha uma das opções mostradas na tela 

e siga as orientações para concluir o processo de criação da sua conta digital. 

Após a criação, retorne ao CVMWeb, e na tela de login escolha a opção 'Login GOV.BR'. Entre com 

seu usuário e senha e você acessará o sistema normalmente. 

 

O QUE SÃO OS NÍVEIS DE CONFIABILIDADE DA CONTA GOV.BR? COMO CONSIGO A CONTA PRATA 

OU OURO? 

Os níveis de confiabilidade dão segurança para sua identidade, ou seja, garantem que quem está 

acessando um serviço digital é você mesmo. Para ter um nível de autenticação seguro, você precisa 

de pelo menos um selo de confiabilidade que garanta essa segurança. 

https://www.gov.br/pt-br/apps/meu-gov.br
https://acesso.gov.br/


Os selos de confiabilidade é que dizem qual o grau de confiança da sua conta gov.br, para proteger, 

por exemplo, suas informações sigilosas. É por este motivo que alguns serviços somente podem ser 

acessados se você tiver um nível de autenticação mais elevado. 

Existem três níveis de autenticação: bronze, prata e ouro. 

 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS NÍVEIS? 

O nível Bronze é o mais básico, obtido inicialmente quando você realiza o cadastro no GOV.BR 

declarando seus dados pessoais que são confirmados com: 

 a Receita Federal; ou  

 o INSS.  

O nível Bronze permite o acesso à maioria dos serviços, exceto aos que demandam um grau de 

autenticação mais elevado. Para os serviços listados acima, não atende. É necessário pelo menos o 

nível prata. 

O nível Prata é um nível intermediário de autenticação que confere muito mais segurança e 

confiabilidade à sua conta, permitindo o acesso a todos os serviços CVM que demandam assinatura 

avançada. Para obtê-lo, você pode: 

 Por meio do Internet Banking, caso seu banco seja conveniado; 

 Validação biométrica facial através do aplicativo móvel GOV.BR junto ao cadastro no Detran; 

 Se você é Servidor Público da União, validando seu cadastro através do SIGEPE;  

 Indo presencialmente ao INSS para confirmar sua identidade. 
 
Por fim, o nível Ouro confere ao usuário o grau máximo de confiabilidade no tocante ao uso dos 
serviços públicos digitais, e pode ser conseguido por meio de: 
 

 Certificado Digital Pessoa Física; 

 Validação biométrica facial através do aplicativo móvel GOV.BR junto ao cadastro na Justiça 
Eleitoral. 

 

Após os procedimentos, basta logar no CVMWeb a partir do botão 'Login GOV.BR'. Confirmado o 

nível da sua conta de acordo com o exigido pelo serviço, o acesso será garantido. 

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirirselocadastrobasicovalidacaodadospessoais.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirirselocadastrobasicovalidacaodadosprevidenciarios.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comocadastrarsenhatemporariadosbancosconveniados.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirirvalidacaofacial.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirircadastrobasicovalidacaobasedadosservidorespublicosuniao.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirirseloselobalcaopresencialINSS.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirircertificadodigitalpessoafisica.html
http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/comoadquirirvalidacaofacial.html

