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1. Julgamento de Processos Administrativos Sancionadores1. Julgamento de Processos Administrativos Sancionadores

1.1 CVM MULTA CORRETORA E SEU DIRETOR ESTATUTÁRIO POR IRREGULARIDADES EM1.1 CVM MULTA CORRETORA E SEU DIRETOR ESTATUTÁRIO POR IRREGULARIDADES EM
OFERTA PÚBLICA - PAS CVM RJ2016/8203OFERTA PÚBLICA - PAS CVM RJ2016/8203

O Colegiado decidiu, por unanimidade, multar corretora de valores mobiliários, no valor de
R$2.729.190,74, e seu diretor, no valor de R$150.000,00, em razão da perda de prazo para o
envio dos pedidos de reserva de seus clientes para aquisição de ações emitidas no âmbito de uma
oferta pública primária de ações.

Apesar da alegação da corretora de que a falha teria sido causada pela antecipação, em um
dia, da data limite para o recebimento de reservas, o Colegiado entendeu, nos termos do voto do
Diretor Relator Henrique Machado, que o fato de nenhum pedido de reserva dos clientes da
corretora – incluindo aqueles realizados antes de findo o prazo – ter sido enviado à B3 configuraria
infração grave.

Além disso, após findo o mencionado prazo, a corretora adquiriu, em nome dos clientes, no
mercado secundário e por valor inferior ao da oferta primária, as ações que os clientes desejavam
ter adquirido na distribuição primária. Em razão disso, a corretora debitou da conta dos clientes a
diferença entre o preço da oferta primária, à qual os clientes desejavam ter aderido, e o preço
efetivamente pago, o que foi entendido pela CVM como falta de transparência e de adequada
divulgação de informações.

O Colegiado também entendeu pela responsabilização de diretor estatutário da corretora
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos na Instrução CVM nº 387/03, que versa
sobre as operações com valores mobiliários.

Acesse o relatório e o voto do Diretor Relator Henrique Machado.

1.2 CVM JULGA ADMINISTRADORES ACUSADOS DE DESVIO DE PODER E CONTROLADOR1.2 CVM JULGA ADMINISTRADORES ACUSADOS DE DESVIO DE PODER E CONTROLADOR
ACUSADO DE ABUSO DO PODER DE CONTROLE- PAS CVM RJ2016/5733 (SEI NºACUSADO DE ABUSO DO PODER DE CONTROLE- PAS CVM RJ2016/5733 (SEI Nº
19957.004309/2016-73)19957.004309/2016-73)

O caso em tela tratou de aquisição, por companhia aberta, de participações minoritárias detidas
por sócio independente em sociedades por ela controladas.

A controvérsia em torno da alienação dizia respeito a eventual favorecimento a acionistas
controladores da Companhia. Isso porque um dos sócios minoritários que alienou as participações
à companhia era titular de opção de venda que lhe conferia o direito de alienar referidas
participações a acionistas controladoras da companhia.  

Ao analisar a questão, a Superintendência de Relações com Empresas (SEP), verificou que o
valor pago pelas participações detidas pelo sócio minoritário em questão superou
consideravelmente o valor pago pela participação detida nas mesmas sociedades por outro sócio
minoritário que também alienara sua participação à companhia. No entender da SEP, tal
discrepância de valores estaria assentada no fato de que, para a aquisição da participação detida
pelo sócio que detinha a opção de venda, foi considerado o valor de referência relativo a tal opção
de venda, cuja obrigação pelo exercício recaía sobre as controladoras, e não a companhia.

Por esse motivo, considerando que a aquisição da participação dos minoritários foi feita pela
companhia, a SEP entendeu ter havido uma transferência dos ônus dos controladores de pagar a
opção de venda à companhia.
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Nesse contexto, a acusação entendeu que:

1. os membros do Conselho de Administração da Companhia teriam atuado com desvio de poder,
ao aprovar as aquisições em condições desfavoráveis à companhia e benefício de sociedade
controladora;

2. (os membros do Conselho de Administração da companhia que também ocupavam cargos na
controladora e possuíam vínculo de parentesco com controladores indiretos da companhia
teriam agido em conflito de interesses;

3. os diretores de relações com investidores que ocuparam o cargo à época dos fatos foram
acusados por falhas no dever de informar ao mercado as referidas aquisições; e

4. os acionistas controladores teriam abusado do controle, ao induzirem a realização de transação
com parte relacionada (transferência da obrigação pela opção de venda) em detrimento da
companhia e privilégio de seus interesses particulares.

Por sua vez, o Colegiado da CVM, ao apreciar os fatos, decidiu:

1. por unanimidade, nos termos do voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, absolver
os conselheiros acusados pela atuação em conflito de interesses, nos termos do artigo
156 da Lei das S.A., tendo em vista que os supostos interesses envolvidos em questão
não seriam interesses próprios dos administradores;

2. por unanimidade, nos termos do voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, absolver
os acionistas controladores acusados de abuso do poder de controle, nos termos do
artigo 116 da Lei das S.A., tendo em vista que o processo decisório acerca da operação
foi conduzido pelo Conselho de Administração, não tendo a acusação apresentado
elementos hábeis a comprovar que os controladores teriam interferido em tal processo
decisório ou na negociação;

3. por unanimidade, nos termos do voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, condenar
à penalidade de multa, nos valores de R$200.000,00 e R$ 100.000,00, os Diretores de
Relações com Investidores que ocuparam o cargo à época dos fatos, por violação ao
dever de informar, por terem divulgado informações incompletas, que omitiram a
existência da opção de venda e divulgaram as operações com os sócios minoritários de
forma global, não individualizada. A diferença nos valores da multa decorreu do fato de
que um dos Diretores, que recebeu a maior multa, ocupava o cargo quando da
divulgação do Fato Relevante que informou ao mercado a operação, já o outro Diretor
ocupava o cargo por ocasião da divulgação de comunicado ao mercado em que foram
esclarecidos alguns questionamentos a respeito da operação;

4. mediante a aplicação do princípio in dubio pro reo, em virtude de empate, vencidos a
Diretora Relatora Flávia Perlingeiro e o Presidente Marcelo Barbosa, absolver os
membros do Conselho de Administração da companhia da acusação de desvio de poder,
nos termos do artigo 154 da Lei das S.A. Para os Diretores que votaram pela
absolvição, não houve comprovação de interferência dos controladores da deliberação
do Conselho, tampouco indícios de que os conselheiros estivessem agindo em seu
benefício, tendo a operação sido aprovada também pelos conselheiros independentes e
existindo uma série de elementos a sustentar que a operação atendia aos interesses da
companhia.

5. por unanimidade, nos termos do voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, absolver
os acusados quanto à violação ao artigo 245 da Lei das S.A., por entenderem os
membros do Colegiado não se tratar de transação com parte relacionada.
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Acesse o relatório e o voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro e as manifestações de voto
do Diretor Carlos Rebello, do Diretor Henrique Machado e do Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

1.3 CVM MULTA DIRETORES POR IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DE SUSPENSÃO DA1.3 CVM MULTA DIRETORES POR IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DE SUSPENSÃO DA
NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES DE COMPANHIA - PAS CVM RJ2016/7162 (SEI nº 19957.005934/2016-NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES DE COMPANHIA - PAS CVM RJ2016/7162 (SEI nº 19957.005934/2016-
32)32)

O Processo trata de infrações relacionadas à suspensão da negociação de valores mobiliários de
emissão de companhia aberta no ambiente da B3. 

A companhia, que se encontra em recuperação judicial, foi notificada pela B3 para que tomasse
as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações à regra da penny stock (que veda a
negociação de ações em cotação inferior a R$ 1,00 por ação) até a ocorrência da próxima
Assembleia Geral Ordinária (“AGO”).

A companhia divulgou fato relevante a respeito da notificação, informando que tomaria as
medidas necessárias para realizar o grupamento das ações até a AGO subsequente. Nada
obstante, expirado o prazo legal para realização da AGO, verificou-se que a companhia não a havia
realizado, tampouco submetido qualquer proposta de grupamento de ações aos acionistas.

A B3 enviou nova notificação à companhia, determinando a suspensão da negociação com
ações de emissão da companhia.

Ao apurar os fatos, a SEP identificou que apenas o Diretor de Relações com Investidores e o
Diretor Administrativo Financeiro tinham ciência das notificações e da possibilidade de suspensão
das negociações dos valores mobiliários de emissão da Companhia pela B3, tendo se omitido em
(i) tomar medidas necessárias, como a convocação de Reunião do Conselho de Administração,
para discutir o grupamento das ações e submeter a matéria à Assembleia Geral; e (ii) informar ao
mercado a respeito da efetiva suspensão da negociação.

O Colegiado deliberou, por unanimidade, aplicar penalidade de multa:

1. ao Diretor de Relações com Investidores de companhia aberta, no valor de R$300.000,00,
por infração ao dever de diligência, conforme o artigo 153 da Lei das S.A., ao deixar de
informar a questão ao Conselho de Administração e tomar as medidas necessárias para
evitar a suspensão da negociação, e infração ao dever de informar, nos termos do artigo
157, §4º, da Lei das S.A., em conjunto com o artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, por
não ter divulgado ao mercado a suspensão da negociação das ações de emissão da
companhia; e

2. ao Diretor Administrativo e Financeiro, no valor de R$150.000,00, por violação ao artigo
153 da Lei das S.A., pelo mesmo motivo acima.

Acesse o relatório e o voto da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro.

1.4 CVM CONDENA DIRETORES DE COMPANHIA POR VIOLAÇÕES AOS DEVERES FIDUCIÁRIOS1.4 CVM CONDENA DIRETORES DE COMPANHIA POR VIOLAÇÕES AOS DEVERES FIDUCIÁRIOS
E ESTABELECE INTERPRETAÇÃO A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PASE ESTABELECE INTERPRETAÇÃO A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PAS
CVM 08/2016 (SEI nº 19957.009805/2019-66) E PAS CVM 09/2016 (SEI nº 19957.009824/2019-CVM 08/2016 (SEI nº 19957.009805/2019-66) E PAS CVM 09/2016 (SEI nº 19957.009824/2019-
92)92)

O Colegiado julgou dois processos em face de administradores de uma mesma companhia,
instaurados para apurar as responsabilidades pelo descumprimento de seus deveres fiduciários na
apreciação e aprovação da celebração de contratos para construção de navios.
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Primeiro Processo

No âmbito do primeiro processo, foram segregadas as responsabilidades em dois grupos, quais
sejam, (i) por violação, por parte do Diretor Internacional da companhia, do seu dever de
lealdade, ao ter proposto e votado favoravelmente, em troca de vantagens indevidas, as
deliberações atinentes às referidas contratações e (ii) por violação, por parte dos demais Diretores
da companhia, aos seus deveres de diligência, no mesmo contexto.

O Colegiado analisou, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Os
fatos objeto da acusação ocorreram entre 2005 e 2007, tendo a CVM instaurado o inquérito
administrativo nove anos depois.

Considerando que o prazo prescricional no âmbito dos processos administrativos sancionadores
é de cinco anos e que não houve qualquer ato inequívoco que importasse a apuração dos fatos e
hábil a interromper o curso da prescrição nesse período, teria havido a incidência da prescrição
ordinária. Nada obstante, a Superintendência de Processos Sancionadores e a Procuradoria
Federal Especializada da CVM apontaram que, por também haver atos que caracterizariam crime,
aplicar-se-ia o prazo prescricional penal em relação aos referidos fatos.

O cerne da discussão relativa à prescrição consistiu na possibilidade de extensão do prazo
prescricional penal para todos os acusados no âmbito administrativo em decorrência dos fatos
apreciados no processo, inclusive em relação àqueles aos quais não fosse possível imputar a
prática de atos que configurem crime.

A esse respeito, o Colegiado entendeu, por maioria, que a aplicação do prazo prescricional
previsto no direito penal apenas é possível estritamente aos acusados pela prática do ato que
caracteriza a potencial conduta típica no âmbito do direito penal. Não é possível a extensão deste
prazo para os demais acusados, ainda que as potenciais infrações administrativas por eles
perpetradas tenham relação direta com o ato que caracteriza uma conduta típica sob a ótica penal.

Assim, apenas poderia ser aplicado o prazo prescricional previsto na lei penal para o Diretor
Internacional da companhia, que teria praticado ato que caracteriza potencialmente crime. Para os
demais Diretores, cuja acusação na seara administrativa refere-se à violação do respectivo dever
de diligência, não havendo configuração de conduta criminosa, aplicar-se-ia o prazo quinquenal do
direito administrativo.

Tendo isso em vista, o Colegiado deliberou, por maioria, reconhecer a prescrição da ação
administrativa em relação aos demais Diretores e, por unanimidade, aplicar ao Diretor
Internacional da companhia as penalidades de inabilitação temporária pelo prazo de 15 anos para
o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta e de multa no
valor de R$1.200.000,00, em razão do recebimento de pagamentos indevidos para aprovar as
referidas contratações.

Acesse o relatório e voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez. Acesse também as
manifestações de voto do Diretor Henrique Machado e da Diretora Flávia Perlingeiro.

Segundo Processo

No âmbito do segundo processo, que também investigou a ocorrência de irregularidades que
permearam a contratação da construção de navios, (i) o então Diretor Internacional da companhia
foi acusado de direcionar o processo de contratação de construção para sociedade específica, em
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troca de vantagens indevidas e de ter autorizado, sem deliberação executiva, a assinatura de
aditivo ao contrato de construção que gerou prejuízos à companhia e (ii) os demais Diretores
foram acusados por violação aos deveres de diligência.

O Diretor Internacional da companhia teria contratado a construção de navio  desconsiderando
o interesse social e ignorando os resultados apresentados pela Comissão de Negociação, instituída
pela companhia para realizar as contratações, sem sequer tê-los submetido à diretoria executiva.
Os demais Diretores teriam aprovado a contratação sem obter conhecimento dos parâmetros da
contratação e sem as informações necessárias para deliberar a respeito do assunto.

No que se refere à preliminar da prescrição da pretensão punitiva, foram estabelecidos os
mesmos parâmetros aplicado no primeiro processo.

O Diretor Internacional da companhia foi condenado, por unanimidade, às penalidades de
inabilitação temporária pelo prazo de 18 anos para o exercício do cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta e de multa no valor de R$500.000,00. Em relação aos
demais diretores foi reconhecida, pela maioria do Colegiado, a prescrição da pretensão punitiva.

Acesse o relatório e voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez. Acesse também as
manifestações de voto do Diretor Henrique Machado e da Diretora Flávia Perlingeiro.

 

2. Notícias e Atividade Regulamentar2. Notícias e Atividade Regulamentar

2.1 GRUPO DE TRABALHO FORMADO PELA CVM E PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA2.1 GRUPO DE TRABALHO FORMADO PELA CVM E PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA
APRESENTA ESTUDO SOBRE MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS DIREITOS DOS ACIONISTASAPRESENTA ESTUDO SOBRE MEIOS DE TUTELA REPARATÓRIA DOS DIREITOS DOS ACIONISTAS
NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRONO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO

O relatório preliminar do estudo intitulado “Fortalecimento dos meios de tutela reparatória dos
direitos dos acionistas no mercado de capitais brasileiro” foi apresentado por grupo de trabalho
composto por integrantes da CVM e da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia,
constituído com o objetivo de fomentar o aperfeiçoamento dos mecanismos legais para proteção
dos acionistas.

Conforme o Relatório, o aprimoramento dos mecanismos privados de tutela aos direitos dos
acionistas é ferramenta essencial para o desenvolvimento do mercado de capitais, tendo em vista
a atual percepção de que o ordenamento jurídico brasileiro não oferece mecanismos adequados
para a proteção dos investidores.

O Relatório tece críticas a alguns dos mecanismos de proteção dos interesses de acionistas
atualmente contemplados na legislação brasileira, em especial:

às ações diretasações diretas da companhia em face dos administradores, no que se refere à falta de
regulação da governança à qual os demais administradores devem ser submetidos para
representar a companhia em juízo;

à s ações derivadasações derivadas propostas por acionistas em nome da companhia em face dos
administradores, no que se refere aos ônus suportados pelo acionista, que arca com os
custos e somente é reembolsado no caso de decisão procedente e até o limite da
indenização concedida, sem qualquer benefício adicional;
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191216_PAS_CVM_09_2016_SEI_19957_009824_2019_92_manifestacao_voto_diretora_flavia_perlingeiro.pdf


à s ações em face do controladorações em face do controlador, propostas pelos demais acionistas, como substitutos
processuais da companhia, no que se refere à exigência de caução para garantia das
despesas processuais por parte do acionista minoritário detentor de menos de 5% do capital
social; e

à s ações civis públicasações civis públicas a serem propostas pela CVM, pelo Ministério Público ou pelas
associações, no aspecto referente à falta de legitimidade ativa do indivíduo para propor a
ação civil pública em nome de sua classe de ações.

Por fim, no que se refere à via arbitral, o relatório aponta questões relacionadas,
especialmente, (i) à dificuldade de se lidar, em sede arbitral, com a tutela de direitos coletivos, (ii)
ao elevado custo do procedimento e (iii) à problemática do sigilo em arbitragens com efeitos erga
omnes.

Acesse aqui a íntegra da versão em português do relatório preliminar e aqui a versão original,
em inglês.

2.2 CVM ALTERA DISPOSIÇÕES DA REGRA A RESPEITO DE OFERTAS PÚBLICAS PARA2.2 CVM ALTERA DISPOSIÇÕES DA REGRA A RESPEITO DE OFERTAS PÚBLICAS PARA
AQUISIÇÃO DE AÇÕESAQUISIÇÃO DE AÇÕES

A CVM editou, em 3 de dezembro de 2019, a Instrução CVM nº 616, norma que altera
dispositivos da Instrução CVM nº 361/02, a partir do julgamento de casos concretos pelo
Colegiado da Autarquia.

Acesse aqui nosso Informa com a abordagem detalhada a respeito do tema.

2.3 CVM PUBLICA INSTRUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E2.3 CVM PUBLICA INSTRUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E
AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO ÂMBITO DO MERCADO DE CAPITAISAO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO NO ÂMBITO DO MERCADO DE CAPITAIS

A CVM publicou, em 05 de dezembro de 2019, a Instrução CVM nº 617, que entrará em vigor
em 01 de julho de 2020 e implementará novo modelo de gestão de riscos de lavagem de dinheiro,
em linha com o padrão internacional recomendado pelo Grupo de Ação Financeira contra a
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo.

Mais detalhes a respeito da Instrução e suas finalidades podem ser encontrados no nosso
Informa disponível aqui.

2.4 CVM APROVA DELIBERAÇÃO QUE REFORMA PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS CONTÁBEIS2.4 CVM APROVA DELIBERAÇÃO QUE REFORMA PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS CONTÁBEIS

A CVM editou, em 10 de dezembro de 2019, a Deliberação CVM 836, que aprova o Documento
de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 14, estabelecendo alterações à normas contábeis -
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações Técnicas – com vigência para exercícios sociais
anuais que se iniciarem a partir de 01.01.20.

Entre as principais alterações está a inclusão da definição de “negócio”, que facilita o
enquadramento de operações na classificação de combinação de negócios e, consequentemente, a
delimitação da incidência do CPC 15, que trata especificamente da mencionada combinação de
negócios. Dessa forma, “negócio” passa a ser caracterizado como conjunto integrado de atividades
e ativos capaz de ser conduzido e gerenciado com o objetivo de fornecer bens ou serviços a
clientes, gerando receita de investimento (como dividendos ou juros) ou gerando outras receitas
de atividades ordinárias.

Acesse aqui a íntegra da Deliberação CVM 836.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191202_relatorio_preliminar_fortalecimento_dos_meios_de_tutela_reparatoria_dos_direitos_dos_acionistas_no_mercado_de_capitais_brasileiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191202_interim_report_strengthening_the_enforcement_of_shareholders_rights.pdf
https://www.cesconbarrieu.com.br/insights/cvm-edita-norma-que-altera-instrucao-sobre-ofertas-publicas-de-aquisicao-de-acoes-opa/
https://www.cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2019/12/Informa-Penal-Econ%C3%B4mico-e-Mercado-de-Capitais-18.12.2019.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deli0800/deli836.html


2.5 REVOGADA DELIBERAÇÃO QUE AUTORIZAVA QUE AS PUBLICAÇÕES EMPRESARIAIS2.5 REVOGADA DELIBERAÇÃO QUE AUTORIZAVA QUE AS PUBLICAÇÕES EMPRESARIAIS
EXIGIDAS PELA LEI Nº 6.404/76 FOSSEM FEITAS POR MEIO VIRTUAL EM RAZÃO DA CADUCIDADEEXIGIDAS PELA LEI Nº 6.404/76 FOSSEM FEITAS POR MEIO VIRTUAL EM RAZÃO DA CADUCIDADE
DA MP 892DA MP 892

Tendo em vista que a Medida Provisória nº 892, que alterava o artigo 289 da Lei nº 6.404/76
para permitir a publicação eletrônica dos documentos societários, perdeu a eficácia por não ter se
convertido em Lei dentro do prazo previsto, a CVM revogou a Deliberação nº 829/19, que
regulamentava a matéria.

Para saber mais detalhes a respeito das questões relacionadas à vigência temporária da MP
892, acesse aqui nosso Informa.

2.6 CVM lança edital de audiência pública para alterar norma relacionada à emissão de BDR2.6 CVM lança edital de audiência pública para alterar norma relacionada à emissão de BDR

A CVM divulgou, em 11 de dezembro de 2019, o Edital de Audiência Pública SDM nº 08/19
propondo a alteração de dispositivos sobre a emissão de brazilian depositary receipts (“BDR”) nas
Instruções CVM nº 332, de 2000, nº 359, de 2002, nº 471, de 2008, nº 476, de 2009 e nº 480,
de 2009.

As principais alterações propostas recaem sobre:

1. o conceito de emissor estrangeiro, que deixa de considerar a localização dos ativos de um
emissor e passa a considerar a localidade da sua sede;

2. a permissão para emissão de BDR com lastro em cotas de fundo de índice negociadas no
exterior; e

3. a autorização para que os BDR sejam lastreados em títulos de dívida.

Acesse aqui a íntegra do Edital de Audiência Pública SDM nº 08/19.

2.7 CVM DIVULGA OFÍCIO-CIRCULAR ORIENTANDO INTERMEDIÁRIOS SOBRE AS MELHORES2.7 CVM DIVULGA OFÍCIO-CIRCULAR ORIENTANDO INTERMEDIÁRIOS SOBRE AS MELHORES
PRÁTICAS DE PRÁTICAS DE SUITABILITYSUITABILITY

Em conjunto com a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), a
CVM divulgou o Ofício-Circular CVM/SMI 09/19, com o objetivo de esclarecer que se entende como
boa prática que processo de suitability a comparação entre o perfil de risco do investidor e o
portfólio de investimentos detidos por ele, não somente considerando ativos ou operações
individuais.

Nessa linha, de acordo com a orientação, se espera que o intermediário atue de forma diligente
para mitigar o desenquadramento das carteiras de seus clientes. A adoção, pelo intermediário, da
carteira de alocação e ativos alinha-se à definição, para cada perfil de cliente, (i) da concentração
máxima permitida por cada ativo disponível em suas categorias de ativo; ou também (ii) do risco
global da carteira de alocação de ativos utilizando-se modelos adequados e passíveis de
verificação.

Acesse aqui o Ofício-Circular CVM/SMI 09/19.
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http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2019/sdm0819.html
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2.8 CVM PROPÕE ALTERAÇÕES EM DISPOSIÇÕES NORMATIVAS SOBRE MERCADOS2.8 CVM PROPÕE ALTERAÇÕES EM DISPOSIÇÕES NORMATIVAS SOBRE MERCADOS
REGULAMENTADOS DE VALORES MOBILIÁRIOSREGULAMENTADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS

A CVM divulgou, em 27 de dezembro de 2019, o Edital de Audiência Pública SDM nº 09/2019, a
respeito de três minutas de instrução que pretendem dispor sobre (i) as entidades
administradoras de mercado organizado, (ii) as entidades que realizam cumulativa ou
isoladamente, o processamento e a liquidação de operações, o registro e o depósito centralizado
de valores mobiliário e (iii) a execução de ordens no interesse do cliente. Os comentários dos
participantes interessados devem ser enviados até 28 de fevereiro de 2019.

A medida, que faz parte da Agenda Regulatória da CVM para 2019, tem como principal
finalidade a adequação da regulação vigente a eventual cenário de concorrência entre mais de um
ambiente de negociação no país.

Para saber mais detalhes a respeito da proposta de alteração normativa acesse aqui nosso
Informa.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

https://www.cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2020/01/CVM-prop%C3%B5e-nova-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-sobre-mercados-organizados-de-valores-mobili%C3%A1rios.pdf
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