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

1.1. CVM condena acusado de ofertar contratos de investimento coletivo – CICs1.1. CVM condena acusado de ofertar contratos de investimento coletivo – CICs

N o PAS CVM nº RJ2016/8381PAS CVM nº RJ2016/8381, julgado em 18 de fevereiro de 2020, o Colegiado da CVM
decidiu, por unanimidade, condenar ofertante de contratos de investimento coletivo ao pagamento
de multa no valor de R$ 250.000,00R$ 250.000,00, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção de registro perante a CVM.

Em síntese, a Acusação concluiu que os contratos foram oferecidos indistintamente ao público
em geral por meio de anúncios publicados na internet e os produtos subjacentes englobados pelo
projeto foram adquiridos por diversos investidores, caracterizando uma oferta pública de CICs.
Isso porque, pela estrutura do projeto, o investidor fornecia recursos para um empreendimento
comum, cujo sucesso e retorno monetário dependia exclusivamente dos esforços do ofertante.

O acusado já havia sido alvo de uma stop order emitida pela CVM em 2006 por ter captado
recursos do público investidor por meio de oferta de CICs sem prévio registro perante a CVM.
Posteriormente, em 2009, foi instaurado novo processo administrativo em face do acusado, em
que se verificou o descumprimento da stop order com a retomada de ofertas de ativos com
características muito semelhantes àquele objeto da stop order em 2006, tendo a Superintendência
de Registros de Valores Mobiliários – SRE deliberado pela aplicação de multa cominatória ao
ofertante.

No entanto, considerando (i) a aplicação da multa cominatória; (ii) a cessação da prática
irregular pelo ofertante; e (iii) a ausência de reclamação de investidores eventualmente lesados, a
área técnica decidiu na ocasião não instaurar processo sancionador.

Nada obstante, em 2014, a CVM recebeu consulta de investidores que indicavam que o
ofertante havia retomado a oferta de CICs por meio de sites na internet, tendo então, diante de
tais fatos, instaurado processo sancionador em face do ofertante.  

No presente processo, a Acusação entendeu que a responsabilidade pela oferta irregular
deveria recair sobre a pessoa física do ofertante tendo em vista que o próprio Contrato de Compra
e Venda oferecido aos investidores, no qual o ofertante figura como signatário pela parte
vendedora, constituía um CIC, devendo ser considerado, para todos os efeitos, um valor mobiliário
nos termos da lei.

Ao analisar o caso, a Diretora Relatora Flavia Perlingeiro concluiu que, em essência, os
contratos de compra e venda seriam contratos de investimento, que estavam sendo objeto de
oferta ao público em geral, caracterizando, portanto, um CIC.

Além disso, ressaltou que, ao longo do período em que realizou a oferta irregular, o acusado
chegou a informar a potenciais investidores que sua proibição de ofertar CIC sem registro (stop
order) havia sido retirada pela CVM e que havia sido absolvido pela Autarquia, com o objetivo de
contornar, perante os investidores, a stop order emitida pela CVM.

Diante do exposto, o Colegiado da CVM, por unanimidade, condenou o acusado à multa de  R$R$
250.000.00250.000.00, tendo levado em consideração na dosimetria da pena o prosseguimento da prática
irregular a despeito da emissão de stop order pela CVM.

Acesse o relatório e o voto da Diretora Relatora Flavia Perlingeiro. 
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1.2. CVM condena sociedades limitadas e seus administradores pela realização de oferta pública1.2. CVM condena sociedades limitadas e seus administradores pela realização de oferta pública
de CICs sem registrode CICs sem registro

Em 18 de janeiro de 2020, o Colegiado da CVM julgou os processos  19957.010391/2017-56 19957.010391/2017-56 e
19957.009556/2018-2819957.009556/2018-28, ambos instaurados para apurar eventual responsabilidade de duas
sociedades limitadas e de seus administradores pela realização de ofertas públicas de CICs
hoteleiros sem a obtenção de registro ou dispensa.

Processo 19957.010391/2017-56

Em 2014, uma incorporadora, sociedade limitada, solicitou à CVM a concessão de dispensa de
registro para a oferta pública de CICs relativos a um empreendimento hoteleiro, deferida no início
de 2015.

No segundo semestre do mesmo ano, a SRE enviou ofício à ofertante, em referência à
concessão da dispensa, ressalvando que a oferta dos CICs realizada no período anterior à
obtenção da dispensa caracterizaria infração à lei. Nesse sentido, solicitou os nomes e
qualificações dos responsáveis pela oferta, informações sobre quantos CICs haviam sido vendidos
antes da obtenção da dispensa de registro, bem como as medidas que seriam eventualmente
adotadas para sanar a irregularidade.

A ofertante informou que (i)  (i) convocaria os adquirentes que realizaram seus investimentos
antes da concessão da dispensa para prestar os esclarecimentos devidos; e (ii) (ii) os adquirentes
poderiam optar por permanecer no empreendimento; ou desfazer o negócio jurídico, cancelando a
compra da unidade e recebendo o respectivo reembolso.

Nos anos seguintes, a CVM enviou uma série de ofícios requerendo a comprovação da adoção
das referidas medidas, tendo a ofertante se manifestado no sentido de que a oferta realizada
previamente ao pedido de dispensa não seria irregular, pois, à época dos fatos, não havia
regramento sobre o tema e o entendimento da CVM a respeito ainda não era claro, de modo que,
em seu entendimento, não teria de oferta pública irregular de CIC.

Com base em tais manifestações, a SRE concluiu que a proposta de investimento no
empreendimento reunia todas as características de valor mobiliário, caracterizando-os como CICs,
e elaborou termo de acusação em face da ofertante e de seu administrador.

Em defesa conjunta, os acusados argumentaram que suspenderam voluntariamente a oferta
logo após o recebimento de ofício pela CVM, bem como passaram a interagir com a CVM visando
adequar-se à conduta esperada, atuando com boa-fé e diligência. Alegaram, ainda, que os
precedentes do Colegiado existentes até a elaboração do termo de acusação indicavam
consistentemente a impossibilidade de punição.

Em seu voto, a Diretora Relatora Flávia Perlingeiro ressaltou que o Colegiado tem posição
consolidada quanto à caracterização de cotas em condo-hotéis como CICs e da consequente
necessidade de registro ou dispensa de registro perante a CVM para a realização de oferta pública
de distribuição de tais valores mobiliários.

Desse modo, considerando a gravidade em abstrato das condutas, o fato de que a
incorporadora integra grupo econômico de porte relevante e que foram alienadas 85 unidades
antes da concessão da dispensa do registro da oferta pública pela CVM, votou pela adoção da
pena-base de R$ 240.000,00.
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Para definição da pena final, levou em consideração o fato de a incorporadora ter obtido
dispensa de registro de oferta relativa ao empreendimento, tendo demonstrado boa-fé e empenho
nas interações com a CVM voltadas à obtenção da dispensa e ajuste de seus procedimentos às
normas aplicáveis, aplicando uma redução de 20% sobre a pena-base, totalizando R$ 192.000,00
para a incorporadora. Com relação ao administrador, fixou a pena considerando metade do valor
aplicado ao ofertante, como tem sido praxe do Colegiado em casos similares, no valor de
R$ 96.000,00R$ 96.000,00.

Adicionalmente, votou pela aplicação de redução de 20% sobre a pena da incorporadora com
base em seus bons antecedentes, reduzindo-a ao montante de R$ 153.600,00R$ 153.600,00, o mesmo não
sendo aplicável ao administrador, por já ter sido condenado em processo anterior.

Diante do exposto, o Colegiado da CVM acompanhou, por unanimidade, o voto da Diretora
Relatora.

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

Processo 19957.009556/2018-28

Similarmente ao Processo 19957.010391/2017-56, trata-se de processo instaurado pela SRE
para analisar oferta pública irregular de CICs de condo-hotel, previamente à concessão de
dispensa de registro da oferta pela CVM.

No pedido de dispensa protocolado pela ofertante, foi informada a estrutura contratual do
investimento e os atos já praticados. Ao analisar o pedido, a SRE oficiou a incorporadora com
exigências a serem cumpridas para apreciação do pleito, dentre as quais, incluía-se
questionamento sobre o tratamento a ser dado aos adquirentes das 131 unidades autônomas já
vendidas.

A incorporadora apresentou resposta demonstrando o atendimento às exigências apresentadas
pela SRE para a concessão da dispensa de registro de oferta, bem como informou a retificação do
prospecto, reduzindo o número de unidades que seriam ofertadas, excluindo aquelas 131 que já
haviam sido alienadas. Ao final, a SRE decidiu conceder a dispensa de registro de oferta pública de
distribuição dos CICs.

Dois anos após, no âmbito do Processo 19957.007000/2016-35, a SRE oficiou a incorporadora
e seus administradores para que se manifestassem sobre a possível realização de oferta irregular
de CICs relativos ao empreendimento, mesmo após a emissão do Alerta ao Mercado pela CVM, e
solicitou informações adicionais a respeito das datas de início e de paralisação da oferta de
unidades imobiliárias do empreendimento, com as devidas comprovações e esclarecimentos sobre
os motivos da paralisação.

A incorporadora se manifestou no mesmo sentido do ofertante acusado no âmbito do processo
anteriormente mencionado, refutando a existência de irregularidades.

A SRE concluiu que não seria crível que os administradores da incorporadora, que também
eram administradores de companhia aberta, não tivessem recebido informações sobre o Alerta ao
Mercado, e não soubessem, até setembro de 2014, do entendimento da CVM de que os contratos
de condo-hotéis se caracterizavam como valor mobiliário. Portanto, ao ofertarem unidades de
condo-hotel antes da concessão da dispensa de registro da oferta pela CVM, os acusados teriam
assumido o risco de serem responsabilizados.
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A Diretora Relatora Flavia Perlingeiro, argumentando no mesmo sentido do Processo
19957.010391/2017-56, votou pela responsabilização dos acusados, tendo em vista a tipificação
da infração.

Apesar de reconhecer a responsabilidade dos acusados, a Diretora Relatora observou que o
entendimento do Colegiado tem sido no sentido de não responsabilizar pelos atos de distribuição
realizados antes da data da divulgação do Alerta ao Mercado, ocasião em que a CVM se
manifestou oficial e publicamente sobre a caracterização dos condo-hotéis como valores
mobiliários na modalidade CIC, em dezembro de 2013, responsabilizando-os apenas pelos atos de
distribuição posteriores à data de edição da Deliberação CVM nº 734, que estabeleceu requisitos e
procedimentos para a obtenção de dispensa de registro de oferta pública desses CICs.

Na dosimetria aplicada, a Relatora levou em conta os atenuantes como (i) as poucas unidades
alienadas após a divulgação do Alerta ao Mercado pela CVM; e (ii) a suspensão voluntária da
oferta irregular pela incorporadora, ainda que apenas após o recebimento de ofício pela
incorporadora acusada no âmbito do Processo 19957.010391/2017-56, integrante do mesmo
grupo econômico da acusada, e a retomada da oferta apenas após obtida a dispensa de registro,
período em que restou demonstrada boa-fé e empenho da incorporadora nas interações com a
CVM voltadas à obtenção de dispensa e ajuste de seus procedimentos às normas aplicáveis.

Sendo assim, concluiu pela condenação da incorporadora e de seus dois administradores à
penalidade de advertência pela realização de oferta pública de distribuição de CICs sem a
obtenção do registro.

O Colegiado da CVM acompanhou, por unanimidade, o voto da Diretora Relatora.

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

2. Termos de Compromisso2. Termos de Compromisso

2.1. CVM rejeita proposta para encerrar processo que apurava a responsabilização de sócios e2.1. CVM rejeita proposta para encerrar processo que apurava a responsabilização de sócios e
diretor por emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem autorização da CVMdiretor por emissão e distribuição pública de valores mobiliários sem autorização da CVM

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMISMI) instaurou processo
sancionador (19957.000238/2019-8219957.000238/2019-82) em face de sociedade limitada, seus sócios e seu diretor
jurídico a fim de apurar a responsabilização pela captação de recursos junto ao público em geral
com promessas de lucros com operações no mercado forex. Nesse sentido, a área técnica concluiu
pela responsabilização dos proponentes pela emissão e distribuição pública de valores mobiliários
sem a autorização da CVM.

Os acusados, de forma conjunta, apresentaram proposta de Termo de Compromisso
comprometendo-se ao pagamento à CVM do montante de R$ 500.000,00R$ 500.000,00 sendo R$ 300.000,00
pela sociedade limitada e R$ 50.000,00 por cada um dos sócios e diretor jurídico.

Ao apreciar a proposta de Termo de Compromisso, a Procuradoria Federal Especializada
concluiu haver impedimentos jurídicos para a sua celebração, uma vez que não houve a cessação
da conduta irregular, tampouco proposta de ressarcimento aos investidores que sofreram
prejuízos.

Diante disso, o Colegiado da CVM acompanhou o Comitê de Termo de Compromisso (CTC) e
rejeitou a proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada.
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Acesse o parecer do CTC.

2.2. CVM aceita proposta de DRI para encerrar processo que apurava sua responsabilização por2.2. CVM aceita proposta de DRI para encerrar processo que apurava sua responsabilização por
divulgação inadequada de projeçõesdivulgação inadequada de projeções

A Superintendência de Relações com Empresas (SEPSEP) instaurou processo sancionador
(19957.004388/2019-6519957.004388/2019-65) em face de DRI a fim de apurar a sua responsabilidade pela divulgação,
por meio de Comunicado ao Mercado, em vez de Fato Relevante, de determinadas informações
contidas em uma apresentação com características de projeções de resultados financeiros e
operacionais.

Segundo a Acusação, restou configurada tanto a falha no dever de informar, quanto a
caracterização das informações divulgadas como projeções, haja vista as quantificações e os
prazos definidos. Além disso, a área técnica verificou que, após a divulgação do Comunicado ao
Mercado, a cotação das ações da companhia oscilou de forma atípica, concluindo que as
informações veiculadas no Comunicado caracterizavam-se como relevantes.

Ainda, a SEP destacou que o DRI foi acusado em processo sancionador com objeto similar,
instaurado em 2017, de forma que estava familiarizado com as práticas de divulgação e
acompanhamento de projeções.

A fim de encerrar o processo, o acusado se comprometeu ao pagamento de R$ 300.000,00R$ 300.000,00 à
CVM.

Diante disso, o CTC sugeriu a aceitação do acordo e, acompanhando o entendimento do
referido órgão, o Colegiado da CVM aceitou a proposta de celebração de Termo de Compromisso
apresentada.

Acesse o parecer do CTC.

2.3. CVM aceita proposta de instituições para credenciamento como analista de valores2.3. CVM aceita proposta de instituições para credenciamento como analista de valores
mobiliáriosmobiliários

A Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN instaurou dois processos
administrativos (19957.009590/2018-01 19957.009590/2018-01 e 19957.000861/2019-3519957.000861/2019-35) em face de empresas
especializadas em publicação de conteúdo financeiro e de oportunidades de investimentos, bem
como seus analistas, pelo exercício da atividade de análise de valores mobiliários sem autorização
e realização de “propaganda enganosa” por meio de linguagem que induziria investidores a erros,
com promessas de rentabilidade garantida e de investimento sem risco.

As negociações da proposta de termo de compromisso se iniciaram em agosto de 2019 e, em
dezembro do mesmo ano, o Colegiado da CVM, por maioria, deliberou devolver o processo ao CTC
de forma a oferecer aos proponentes a oportunidade de comprovar a superação do óbice jurídico
apontado pela PFE, consistente na ausência de proposta de indenização aos investidores lesados
e/ou ao mercado de valores mobiliários.

A fim de encerrar os processos, os proponentes se comprometeram a:

(i) assumir a obrigação pecuniária em benefício do mercado de valores mobiliários nos
valores de R$ 3.000.000,00R$ 3.000.000,00 pela primeira instituição, R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 pela segunda instituição
e R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 para cada pessoa natural acusada no âmbito dos processos, totalizando
R$ 750.000,00R$ 750.000,00;
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(ii) credenciar-se para a atividade de analistas de valores mobiliários, nos termos da
legislação proferida pela CVM;

(iii) protocolar petição de renúncia da pretensão formulada em juízo no âmbito de ação
declaratória com pedidos de tutela de evidência e de urgência; e

(iv) protocolar petição junto ao Ministério Público Federal – MPF esclarecendo não haver
instruído ninguém a representar, nem tampouco tomado conhecimento de quem teria
representado perante o MPF para a investigação da atuação de entidade responsável pela
certificação dos analistas de valores mobiliários no mercado brasileiro.

O Colegiado da CVM, por sua vez, acompanhou o entendimento do CTC e aceitou a proposta de
Termo de Compromisso.

Acesse o parecer do CTC.

2.4. CVM rejeita proposta de Diretor responsável pela administração de carteiras de valores2.4. CVM rejeita proposta de Diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários de administradora e de gestora por indícios de operação fraudulentamobiliários de administradora e de gestora por indícios de operação fraudulenta

A Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN instaurou processo
administrativo (19957.008196/2019-2819957.008196/2019-28), em ação integrante do Plano de Supervisão Baseada em
Risco da CVM referente ao biênio 2014/2015, em face de diretor responsável pela administração
de carteiras de valores mobiliários da administradora e da gestora de um fundo de investimentos
por indícios de operação fraudulenta.

A operação consistiu na aquisição, pelo referido fundo, de debêntures que representavam cerca
de 49% da carteira do fundo, emitidas por três sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pelo mesmo controlador da administradora e da gestora do fundo.

A fim de encerrar o processo, o acusado propôs à CVM sua proibição temporária, pelo prazo deproibição temporária, pelo prazo de
três anos, para o exercício do cargo de administrador de carteira de valores mobiliáriostrês anos, para o exercício do cargo de administrador de carteira de valores mobiliários. A PFE
entendeu existir óbice jurídico à celebração do termo de compromisso no que diz respeito à
indenização dos prejuízos causados ao fundo de investimento.

O CTC, por sua vez, entendeu ser inconveniente e inoportuno o acordo, ao considerar (i)(i) o
impedimento jurídico indicado pela PFE; (ii)(ii) a gravidade e a atual visibilidade que a CVM tem sobre
o caso; e (iii) (iii) o grau de economia processual que seria obtido com o acordo com apenas um dos
investigados no caso, concluindo pela rejeição da proposta do termo de compromisso.

O Colegiado da CVM, por sua vez, acompanhou o entendimento do CTC e rejeitou a proposta de
Termo de Compromisso.

Acesse o parecer do CTC.

2.5. CVM aceita proposta de gestora de carteiras de investidores, cotistas e investidor por2.5. CVM aceita proposta de gestora de carteiras de investidores, cotistas e investidor por
manipulação de preçosmanipulação de preços

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI instaurou processo
administrativo (19957.0011708/2017-7119957.0011708/2017-71), em face de gestora de carteiras de investimentos, de
cotistas exclusivos de dois fundos e de um investidor não residente pela prática de manipulação de
preços, em razão da realização de operações com ações ordinárias de companhia, com reflexos
positivos nas posições detidas nos mercados futuros de Ibovespa.
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A fim de encerrar o processo, os proponentes apresentaram proposta de termo de compromisso
em que se comprometeram a pagar à CVM o montante total de R$ 13.276.966,52R$ 13.276.966,52, atualizados
pelo IPCA desde a data da infração até o seu efetivo pagamento, descontando-se desse montante
o valor já pago à BSM de R$ 5.000.000,00R$ 5.000.000,00, atualizado pelo IPCA de 19/01/2017 até a data do seu
efetivo pagamento. O montante será dividido da seguinte forma:

(i) 2/3 para o banco que era cotista único de um fundo, haja vista que a maior parte da
posição na estratégia cash and carry era mantida pelo referido fundo;

(ii) 1/9 para a prestadora de serviços de gestão das carteiras dos investidores, vez que não
obteve benefícios com a realização das operações, sendo remunerada apenas pela prestação
dos serviços de gestão de carteira;

(iii) 1/9 para o outro cotista exclusivo do segundo fundo; e

(iv) 1/9 para o investidor não residente.

O Diretor Relator Henrique Machado votou pela aceitação da proposta de termo de
compromisso, sendo acompanhado pela unanimidade do Colegiado.

Acesse o voto do Diretor Relator Henrique Machado.

3. Normas e Orientações3. Normas e Orientações

3.1. CVM moderniza norma sobre consultoria de valores mobiliários3.1. CVM moderniza norma sobre consultoria de valores mobiliários

Em 1º de junho de 2020, entrará em vigor a Instrução CVM 619, alterando a Instrução CVM
592 de forma a modernizar a regulação incidente sobre a atividade de consultoria de valores
mobiliários.

A Instrução CVM 619 Instrução CVM 619 foi elaborada com o intuito de possibilitar o exercício da atividade de
consultoria no Brasil por prestadores de serviços que, embora sujeitos à fiscalização da CVM, não
estejam sediados ou domiciliados no país.

A alteração da Instrução CVM 592 tem origem nos entendimentos em curso mantidos pelo
Brasil junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, no âmbito
do processo de adesão do país aos Códigos de Liberação emitidos por aquela entidade.

Nesse sentido, a modernização da referida Instrução tem por objetivo alinhar o mercado
brasileiro às melhores práticas internacionais, promovendo maior eficiência ao mercado local,
especialmente no que diz respeito a investimentos de brasileiros nos mercados de capitais de
outros países.

Acesse a Instrução CVM 619.
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3.2. CVM divulga orientações para administradores de fundos de investimento intermediados3.2. CVM divulga orientações para administradores de fundos de investimento intermediados
por conta e ordempor conta e ordem

Em 04 de fevereiro de 2020, a CVM divulgou o Ofício Circular nº CVM/SIN 02/2020, que
apresentou esclarecimentos sobre divulgação, por administradores de fundos de investimento
intermediados por conta e ordem, de informações a respeito dos horários limite de aplicação e
resgate de cotas do fundo.

Acesse o conteúdo integral do Ofício Circular.

3.3. CVM divulga orientações para companhias sobre elaboração de demonstrações contábeis3.3. CVM divulga orientações para companhias sobre elaboração de demonstrações contábeis

Em 05 de fevereiro de 2020, a CVM divulgou o Ofício Circular nº CVM/SNC/SEP 01/20, que
apresentou orientações sobre a elaboração, por parte das companhias abertas, de demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Elaborado pelas Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC e de Relações
com Empresas – SEP, o referido documento aprimora o Ofício Circular nº CVM/SNC/SEP 01/19,
consolidando entendimentos com relação aos contratos de leasing, incluindo tópico referente ao
esclarecimento do Ofício Circular nº SNC/SEP 02/19 e novo item sobre a adoção inicial dos
Pronunciamentos Técnicos nº 47 e 48, proferidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nas
concessionárias transmissoras de energia elétrica.

Além das referidas alterações, o Ofício esclarece assuntos adicionais tais como o gerenciamento
de estrutura de capital, divulgações em notas explicativas, instrumentos financeiros, combinação
de negócios, mudança de políticas contábeis, dentre outros temas, totalizando 13 itens a serem
tratados nas demonstrações financeiras.

Acesse o conteúdo integral do Ofício Circular.

3.4. CVM divulga orientações de informações publicitárias de fundos de investimento3.4. CVM divulga orientações de informações publicitárias de fundos de investimento

Em 27 de fevereiro de 2020, a CVM divulgou o Ofício Circular nº CVM/SIN 04/2020, que orienta
sobre linguagem e conteúdo a serem utilizados na divulgação de informações publicitárias dos
fundos.

Por meio do Ofício, a CVM esclarece sua interpretação quanto à possibilidade de aquisição, por
fundos de investimento abertos regidos pela Instrução CVM nº 555, de ativos financeiros no
exterior que estejam em processo de oferta pública em outras jurisdições, incluindo a participação
do fundo durante o período de reserva de intenções de investimento e mesmo que tenham sido
estruturados com o objetivo específico de participar do referido processo de oferta pública.

O Ofício é direcionado a gestores e distribuidores de fundos de investimentos constituídos para
participação em ofertas públicas de valores mobiliários emitidos no exterior e especifica que a
linguagem utilizada no material publicitário do fundo deve deixar claro que (i)  (i) a eventual
participação dos investidores na oferta se dará por meio de um fundo de investimento; (ii)(ii) o
desempenho do fundo poderá não corresponder ao desempenho das ações ou outros ativos
financeiros de emissão da companhia investida em razão de diversos fatores; e (iii) (iii) não há
garantia de que o fundo efetivamente participará de oferta pública, em razão do diferente
conjunto de regras que podem reger as ofertas públicas a depender da jurisdição envolvida.

Acesse o conteúdo integral do Ofício Circular.
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3.5. CVM divulga Ofício Circular anual de orientações às companhias3.5. CVM divulga Ofício Circular anual de orientações às companhias

Em 28 de fevereiro de 2020, a CVM divulgou o Ofício Circular nº CVM/SEP 02/2020, com
orientações gerais sobre procedimentos a serem observados pelas companhias abertas,
estrangeiras e incentivadas.

Para saber mais, acesse aqui o nosso Informativo sobre o Ofício Circular.

Acesse o conteúdo integral do Ofício Circular.

4. Notícias e Atividade Regulamentar4. Notícias e Atividade Regulamentar

4.1. CVM disponibiliza calendário com prazos de entrega de informações periódicas pelos4.1. CVM disponibiliza calendário com prazos de entrega de informações periódicas pelos
reguladosregulados

A CVM divulgou, em 05 de fevereiro de 2020, na sua página eletrônica, o calendário com
prazos de entrega de informações periódicas sujeitas à multa cominatória pelos participantes do
mercado regulados pela Autarquia.

Vale registrar que a não entrega das informações periódicas no prazo previsto no calendário
sujeitará o emissor automaticamente à incidência de multa cominatória pelo atraso, dispensada,
neste caso, qualquer comunicação adicional pela CVM.

Para saber mais, acesse aqui o calendário de entrega de informações.

4.2. CVM divulga atualização do sistema Empresas.NET4.2. CVM divulga atualização do sistema Empresas.NET

Em 05 de fevereiro de 2020, a CVM divulgou a atualização do sistema Empresas.NET, utilizado
para o envio de informações à Autarquia pelas companhias abertas, estrangeiras e incentivadas.

A partir de 11 de abril de 2020, só serão aceitos formulários estruturados gerados na nova
versão 16.0. A nova versão pode ser obtida no site da CVM.

4.3. CVM divulga Ofício-Circular com orientações sobre os efeitos do Coronavírus nas4.3. CVM divulga Ofício-Circular com orientações sobre os efeitos do Coronavírus nas
Demonstrações Financeiras – MarçoDemonstrações Financeiras – Março

A CVM divulgou, em 10 de março de 2020, o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020, por
meio do qual destaca a importância de as companhias considerarem, de forma cuidadosa, os
impactos do COVID-19 (coronavírus) nos seus negócios, reportando tais impactos nas suas
Demonstrações Financeiras.

A respeito, a Autarquia orienta que as companhias registrem tais impactos, bem como os riscos
em relação às atividades exercidas, como “eventos subsequentes”, conforme o disposto na
Deliberação CVM nº 593, de 15 de setembro de 2009 (CPC 24 – Evento Subsequente).

A CVM reforçou, ainda, que as companhias devem manter a avaliação a respeito da
necessidade de divulgação de fato relevante e projeções e estimativas, no Formulário de
Referência, relacionados aos riscos e impactos do COVID-19 em relação às suas atividades.

Acesse a íntegra do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 aqui.

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://cesconbarrieu.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Informa_Regulatorio-CVM_04032020.pdf
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sep/oc-sep-0220.html
http://www.cvm.gov.br/menu/calendario/informacoes_regulados_icvm608.html
http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/companhias/prog-empnet.html
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/snc-sep/anexos/ocsncsep0220.pdf


Para informações, entrar em contato com:

Carlos Augusto Leite Junqueira de SiqueiraCarlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira
D +55 21 2196 9218
carlosaugusto.junqueira@cesconbarrieu.com.br

Fernanda Montorfano GibsonFernanda Montorfano Gibson
D +55 21 2196 9223
fernanda.montorfano@cesconbarrieu.com.br

CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOSCESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | SALVADOR

www.cesconbarrieu.com.brwww.cesconbarrieu.com.br

#

	INFORMA
	PRINCIPAIS ATIVIDADES DA CVM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
	Para informações, entrar em contato com:
	D +55 21 2196 9218
	D +55 21 2196 9223


