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Rejeição da MP 892/19

No dia 12 de novembro de 2019, a Medida Provisória 892, 
que tratava da dispensa da obrigação das empresas de 
publicar suas demonstrações financeiras em jornais de 
grande circulação, teve sua vigência encerrada.

A Comissão Mista responsável pela Medida emitiu parecer 
contrário à conversão do texto em lei, com argumentação 
de que o projeto seria inconstitucional. Ainda na mesma 
data, o Congresso nacional rapidamente votou pela não 
aprovação do texto, que consequentemente perdeu sua 
vigência.

Dessa forma, as alterações trazidas pela Medida Provisória 
restam agora prejudicadas, de forma que todas as 
publicações das empresas retornarão a serem 
necessariamente publicadas nos respectivos órgãos oficiais 
da União, estado, ou Distrito Federal; além de outro jornal 
de grande circulação, a depender da localização das sedes 
das mesmas. Vide na íntegra

Instrução CVM nº 616

A CVM divulgou, em 3 de dezembro de 2019, sua nova 
Instrução Normativa de nº 616. Resumidamente, a nova 
norma altera certos itens da antiga Instrução CVM nº 361, 
que versa sobre as OPA (ofertas públicas para aquisição de 
ações).

Neste sentido, a Instrução nº 616 observa algumas 
inovações que atualizam o processo das OPA, das quais 
pode-se destacar: a exclusão da vedação à aquisição de 
ações, em circulação na quantidade entre 1/3 a 2/3, em 
casos de OPA por aumento de participação; e o afastamento 
dessa mesma vedação em OPA formuladas para a saída de 
segmentos especiais de listagem.

Também merecem atenção as alterações que: eliminam a 
possibilidade de interferências compradoras em leilões de 
OPA para aquisição de controle; e flexibilizam o regime de 
publicação dos editais das OPA.

A Instrução entrou em vigor na data de sua publicação, e os 
efeitos de suas alterações ainda permanecem a serem 
visualizados. Vide na íntegra
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DESTAQUES

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/04/perde-validade-a-mp-que-dispensa-empresas-de-publicar-demonstracoes-financeiras-em-jornais
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/600/inst616.pdf
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REGULAMENTAÇÃO DA CVM

Deliberações

DELIBERAÇÃO CVM Nº 833: A CVM comunicou ao mercado, 
através dessa deliberação, que Bruno Santiago Ferreira 
Fernandes e Santiago Investimentos atuam de forma 
irregular no mercado. Os sujeitos apontados vêm 
oferecendo serviços de administração de carteiras sem 
possuírem o devido registro na Comissão, de forma que se 
determinou um Stop Order para que qualquer veiculação 
de ofertas desses serviços seja suspensa. Vide na íntegra

Ofícios Circulares

OFÍCIO-CIRCULAR CVM/SMI 07/2019: Foi divulgado, em 8 
de novembro de 2019, o novo ofício-circular da SMI, que 
versa sobre o cancelamento de negócios por entidades 
administradores de mercados organizados de valores 
mobiliários, previsto no art. 4º da Instrução CVM 168/91. 
Resumidamente, esse ofício instrui que a faculdade 
atribuída às entidades administradores de mercados 
organizados para cancelar negócios somente deve ser 
exercida quando estas identificarem tentativas de “impedir 
a livre possibilidade de interferência de outros investidores 
nos negócios realizados”. O conteúdo se embasa na lógica 
de que, se a mencionada faculdade fosse exercida de forma 
compulsória e automática, investidores que tenham sido 
contraparte de boa-fé dos negócios cancelados poderiam 
sofrer potenciais prejuízos, o que geraria incertezas ao 
ambiente de negociação. Vide na íntegra
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli833.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/smi/anexos/oc-smi-0719.pdf
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Administradores de Companhias

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 
19957.010559/2018-12

Termo de compromisso celebrado com administradores da 
Petra Rio S.A. Referido termo foi firmado no âmbito de 
processo que analisava a prática de insider trading pelos 
acusados, que supostamente teriam negociado ações da 
Petro Rio S.A. enquanto possuíam informações 
privilegiadas sobre emissão privada de debêntures 
conversíveis em ações da companhia; e também não 
teriam realizado a comunicação referente à redução de 
suas respectivas participações acionárias. Vide na íntegra

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI 
19957.010399/2018-01

Termo de compromisso rejeitado pela CVM, anteriormente 
proposto pelo Diretor Presidente e Presidente do Conselho 
de Administração da Indústrias JB Duarte S.A. O 
proponente recusou a contraproposta do CTC, de tal forma 
que o acordo restou frustrado. Vide na íntegra

Companhias Abertas

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM 19957.006332/2019-45:

Termo de compromisso proposto por Gensa Serviços 
Digitais S.A. e seu administrador, recusado pela CVM no 
âmbito do referido processo administrativo. O CTC concluiu 
que a realização de acordo não seria favorável, pois o 
processo lida com acusação de práticas de ilícitos graves e 
continuados. O Colegiado da CVM acompanhou o 
entendimento do Comitê. Vide na íntegra
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http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20191106-1.html
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191119_SEI_19957010399_2018_01_parecer_comite_termo_de_compromisso.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191112_PA_CVM_SEI_19957_006332_2019_45_parecer_comite_termo_de_compromisso.pdf
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Agentes Autônomos

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 
19957.010956/2017-03

O processo administrativo em questão lida com a 
responsabilidade de Fernando Hagihara Borges, na 
qualidade de agente autônomo de investimentos, pelo 
descumprimento do artigo 10, caput, da Instrução CVM 
497 e do artigo 1º, I, da Instrução CVM 510. A Diretor 
Marcelo Barbosa, cujo voto foi acompanhado pelo 
Colegiado, compreendeu que o acusado deveria ser 
condenado à proibição, pelo prazo de 5 anos, de praticar 
atividades que dependam de autorização ou registro da 
CVM; e ao pagamento de multa pecuniária. Vide na íntegra

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 
13/2014

Trata-se de processo administrativo que apura a 
responsabilidade dos membros do Conselho de 
Administração da Verolme-Ishibrás S.A., pela não 
observação dos deveres fiduciários, previstos nos artigos 
153 e 155 da Lei das S.A., nas transferências de recursos 

sociais para outras empresas. O Colegiado acompanhou o 
voto do relator Henrique Balduino e condenou os 
administradores ao pagamento de multas pecuniárias e, 
em alguns casos, advertência. Vide na íntegra

Administradores de Companhias

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 
19957.005981/2016-86

Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado 
pela SEP para apurar a responsabilidade de membros do 
conselho e administração da OGX Petróleo e Gás 
Participações S.A., pelo descumprimento ao dever de 
diligência no exercício de suas atribuições. Em sua decisão, 
o relator Presidente Marcelo Barbosa mencionou que a 
aferição de diligência dos administradores deve ter seu 
foco no aspecto procedimental da conduta dos acusados, 
não na razoabilidade das análises jurídicas dos pareceristas. 
O Colegiado decidiu, por unanimidade, pela absolvição dos 
acusados. Vide na íntegra
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191105_PAS_CVM_RJ2019_0467_voto_presidente_marcelo_barbosa.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191105_PAS_CVM_13_2014_voto_diretor_henrique_machado.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191119_PAS_CVM_19957_005981_2016_86_voto_diretor_carlos_rebello.pdf
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 
RJ2015/10020

O referido processo foi instaurado pela SEP, com o intuito de 
apurar a responsabilidade de quatro diretores da GPC 
Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, pela suposta 
omissão na defesa dos interesses da companhia, violando 
seus deveres de lealdade por não cobrarem crédito exigível 
da GPC Química S.A. A relatora Flávia Perlingeiro votou pela 
condenação de dois dos diretores e pela absolvição dos 
restantes. O Colegiado acompanhou o voto da relatora. Vide 
na íntegra

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 
RJ2016/2384

Trata-se de processo administrativo instaurado pela SMI, de 
forma a apurar as responsabilidades de Jaime Augusto da 
Cunha Rebelo por práticas de manipulação de preços e uso 
de informações privilegiadas (insider trading). Inicialmente, 
o relator Gustavo Gonzalez votou pela absolvição do 
acusado, todavia teve sua posição contraposta a do Diretor 
Henrique Machado, que constatou que, no caso, múltiplos 
indícios demonstraram a prática consciente de insider
trading pelo acusado. Ao final, o Colegiado decidiu, por 
maioria, absolver o acusado de todas as acusações. Vide na 
íntegra

Auditores Independentes

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 
RJ2015/10020

Processo Administrativo Sancionador nº RJ2017/0136: O 
presente processo administrativo trata de suposto 
descumprimento das normas estabelecidas na Instrução 
CVM 308/99 pela BC Control Auditores Independentes S.S. e 
por seu responsável técnico. O relator, Diretor Carlos 
Alberto Sobrinho, votou pela condenação dos acusados ao 
pagamento de multa pecuniária. Vide na íntegra

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 
RJ2018/6843

Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado 
pela SNC para apurar eventual responsabilidade da KPMG 
Auditores Independentes e de seu responsável técnico, 
Marco André Coelho de Almeida, por descumprimento de 
diversas normas contábeis durante a elaboração do 
relatório de auditoria que trata de demonstrações 
financeiras de Fundo de Investimento. O Colegiado decidiu, 
neste caso, pela absolvição dos acusados. Vide na íntegra
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191119_PAS_CVM_RJ2015_10020_voto_diretora_flavia_perlingeiro.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191126_PAS_CVM_RJ2016_2384_SEI_19957_001639_2016_15_voto_diretor_henrique_machado.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191112_PAS_CVM_RJ2017_0136_voto_diretor_carlos_rebello.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191112_PAS_CVM_RJ2018_6843_voto_presidente_marcelo_barbosa.pdf
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Clubes de Investimento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SEI 
19957.006012/2016-42

Processo instaurado pela SIN, com o objetivo de apurar a 
responsabilidade de João Paulo do Amaral Braga pela 
administração irregular da carteira de valores mobiliários 
do Clube de Investimento dos Ferroviários Associados da 
Sudfer. A relatora Flávia Perlingeiro considerou o acusado 
culpado, mas teve seu voto contestado pelo Diretor Carlos 
Rebello, que concluiu que os atos analisados não 
configuravam prática de atividade de administração 
profissional de carteira de valores mobiliários. Segundo o 
Diretor, a atuação do acusado configurava somente 
violação à regulamentação específica dos clubes de 
investimento, o que não foi objeto de acusação pela SIN. 
Ao final, o Colegiado decidiu, por maioria, seguir o voto da 
relatora e condenar o acusado à proibição de atuar em 
qualquer modalidade de operador de mercado por 24 
meses. Vide na íntegra
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191119_PAS_CVMRJ_2016_7995SEI_19957_006012_2016_42_voto_diretora_flavia_perlingeiro.pdf


8

Boletim

M E R C A D O  
D E  C A P I TA I S

CELEBRADO PRIMEIRO TERMO DE COMPROMISSO NO 
ÂMBITO DO CONVÊNIO CVM ANBIMA

O primeiro caso que se aproveitou do convênio celebrado 
ocorreu após a identificação de potenciais falhas na 
precificação de ativos na carteira de fundos administrados 
pela Taquari Administradora de Carteiras de Valores 
Mobiliários pela ANBIMA. Conforme declaração dada por 
Guilherme Benaderet, superintendente de Supervisão de 
Mercados da ANBIMA, o caso é “um marco na indústria de 
fundos de investimento” e promove maior agilidade e 
alinhamento na atuação da Autarquia nos casos envolvendo 
fundos de investimento. Vide na íntegra
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http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20191105-1.html
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