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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo encontram-se 

as principais discussões, as decisões e os normati-

vos emitidos pelas entidades reguladoras e autorre-

guladoras brasileiras e internacionais durante o mês 

de novembro de 2018.  

Nesse período, destacamos a divulgação de ofício 

circular pela CVM, que esclarece sobre a segrega-

ção entre as atividades de administração ou gestão 

de carteiras e outras exercidas por pessoa jurídica. 

A CVM também divulgou ofício sobre cadastro sim-

plificado de investidores não residentes, com obje-

tivo de orientar os intermediários brasileiros sobre o 

tratamento a este tipo de investidor, reforçando a 

política Conheça seu Cliente, considerada um dos 

pilares da prevenção à lavagem de dinheiro e do fi-

nanciamento do terrorismo (PLDFT). 

Destacamos, ainda, a publicação de artigo do presi-

dente da Comissão de Valores Mobiliários, Marcelo 

Barbosa, que afirma a importância dos autorregula-

dores no desenvolvimento do mercado e na prote-

ção dos investidores. 

Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM 

Orientações para administradores de car-

teiras de valores mobiliários 

A Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliá-

rios (CVM) divulgou, em 30/11/2018, o Ofício Circular 

12/2018, que esclarece sobre a segregação entre as 

atividades de administração ou gestão de carteiras e 

outras exercidas pela pessoa jurídica. Essa determi-

nação está disposta no art. 24 da Instrução CVM 558. 

De acordo com a SIN, foram identificadas, pela área 

técnica, alguns tipos de falta de segregação, como 

entre a atividade de administração ou gestão e: 

• a de intermediação nas operações; 

• a de consultoria de valores mobiliários, nos ca-

sos em que a sociedade mantém registro e 

exerce também a atividade de consultor, nos ter-

mos da ICVM 592; 

• a própria segregação entre atividades de admi-

nistração e de gestão, nos casos de sociedades 
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que exerçam ambas as atividades. 

O superintendente da SIN ainda adverte para a mis-

cigenação indevida, direta ou indiretamente, com as 

atividades de intermediação, que cria um ambiente 

propício a práticas como churning e outras irregulari-

dades graves por parte do administrador ou gestor, 

causando prejuízos aos investidores envolvidos. 

Por fim, o ofício circular ressalta que a pessoa jurí-

dica que estiver nessas circunstâncias ainda poderá, 

também, ter seu registro cancelado como administra-

dora de carteira de valores mobiliários, de acordo 

com o art. 9º, III ou IV, da ICVM 558.  

Informações no cadastro simplificado de 

investidores não residentes 

As Superintendências de Relações com o Mercado e 

Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores 

Institucionais (SIN) da CVM divulgaram, em 

29/11/2018, o Ofício Circular CVM/SMI/SIN 03/2018.  

O objetivo é orientar sobre o encaminhamento a ser 

dado pelo intermediário brasileiro ao adotar o cadas-

tro simplificado para investidores não residentes 

(previsto no art. 9º e seguintes da ICVM 505) nas si-

tuações em que as informações necessárias para o 

pleno conhecimento desse investidor não tiverem 

sido supridas pelo intermediário estrangeiro. 

A Política Conheça seu Cliente, considerada um dos 

pilares da prevenção à lavagem de dinheiro e do fi-

nanciamento do terrorismo (PLDFT), deve ser ado-

tada, minimamente, pelo intermediário brasileiro a 

partir da: 

• identificação do cliente (R.G. ou respectiva ins-

crição no CNPJ – no caso dos investidores não 

residentes, independentemente do uso do ca-

dastro simplificado, tal informação também de-

verá contemplar o número do código CVM). 

• coleta de todas as informações cadastrais, atual-

mente regulamentado pelo Anexo I da ICVM 301. 

• condução contínua de diligências, visando: (i) ve-

rificar a veracidade das informações coletadas, 

(ii) coletar informações suplementares (quando 

for o caso), e (iii) mantê-las atualizadas, na hipó-

tese de detecção de fato novo que justifique a 

antecipação do prazo de 24 meses, previsto no § 

2º, do art. 3º, da ICVM 301. 

• evidência de esforços para a identificação do be-

neficiário final, quando aplicável. 

CVM publica relatório de atividade sancio-

nadora 

A CVM publicou, em 27/11/2018, o Relatório de Ati-

vidade Sancionadora relativo ao terceiro trimestre de 

2018. O documento consolida as informações sobre 

a atuação da Autarquia, visando apresentar, de 

forma clara e objetiva, os resultados da atividade. 

Destaca-se que até setembro de 2018, 67 procedi-

mentos administrativos investigativos ou sanciona-

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181129-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181129-1.html
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dores foram iniciados, sendo 5 inquéritos administra-

tivos, 59 termos de acusação de rito ordinário e 3 ter-

mos de acusação de rito simplificado. 

Quanto aos julgamentos de processos sancionado-

res pelo Colegiado da Autarquia, foram realizados 58 

julgamentos de processos de rito ordinário e 11 pro-

cessos de rito simplificado, totalizando 69 processos 

sancionadores julgados até setembro de 2018. 

Como resultado desses julgamentos, dentre outras 

conclusões, 184 acusados foram multados, 12 ad-

vertidos e 9 inabilitados. O valor total aplicado aos 

acusados penalizados por meio de multa foi de R$ 

277,3 milhões de reais. 

No período citado anteriormente, as áreas técnicas 

da CVM que realizam procedimentos de supervisão 

emitiram 253 ofícios de alerta. Houve, ainda, o enca-

minhamento de 38 ofícios aos Ministérios Públicos 

nos Estados e 62 ofícios ao Ministério Público Fede-

ral. Tais documentos envolviam informações relati-

vas a indícios de crime identificados tanto em proce-

dimentos administrativos sancionadores como no 

curso da atuação geral da Autarquia. 

CVM condena acusados por uso de infor-

mação privilegiada 

O Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 

19957.004679/2016-19 foi instaurado pela Superin-

tendência de Relações com o Mercado e Intermedi-

ários (SMI) para apurar a responsabilidade de Márcio 

de Paula das Oliveiras por eventual uso de práticas 

não equitativas no mercado de valores mobiliários no 

período de 1/1/2013 a 23/10/2014 (infração ao dis-

posto no item I da ICVM 8 e item II, “d”). 

Após análise do caso, acompanhando o voto do Di-

retor Relator, Henrique Machado, o Colegiado da 

CVM decidiu, por unanimidade, votar pela condena-

ção de Márcio de Paula das Oliveiras à multa no valor 

de R$ 228.495,86, correspondente a duas vezes o 

ganho econômico obtido (R$ 89.747,00), atualizado 

pelo IPC-A, pela acusação formulada. 

O presente processo teve origem com a comunica-

ção pela BSM Supervisão de Mercados de opera-

ções atípicas realizadas pelo Acusado por apresen-

tarem elevada concentração de contraparte com o 

Totem Fundo de Investimento Multimercado (“Totem 

FIM” ou “Fundo”), em operações intermediadas pela 

Corretora Ativa S.A. CTCV (“Ativa”). 

O Processo Administrativo Sancionador CVM nº 

RJ2014/3616 foi instaurado pela Superintendência 

de Relações com Empresas (SEP) para apurar as re-

ponsabilidades de José Antonio Tornaghi Gra-

bowsky, Michel Wurman, João Miguel Mallet Racy 

Ferreira, Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso, 

Frederico Marinho Carneiro da Cunha e Marcus Vi-

nícius Medeiros Cardoso de Sá, na qualidade de di-

retores da PDG Realty S.A Empreendimentos e Par-

ticipações, pela suposta negociação com ações e de-

rivativos nelas referenciados, de posse de informa-

ção privilegiada (infração ao disposto no art. 155, § 

1º, da Lei 6.404/76, c/c o art. 13 da ICVM 358). 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181114-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20181114-1.html
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Após análise do caso, acompanhando o voto do Di-

retor Relator, Henrique Machado, o Colegiado da 

CVM decidiu, por unanimidade, votar pela: 

• condenação de José Antonio Tornaghi Gra-

bowsky (diretor presidente): multa no valor de R$ 

13.395.988,36. 

• condenação de Michel Wurman (diretor vice pre-

sidente e de relações com investidores): multa no 

valor de R$ 11.664.067,98. 

• condenação de João Miguel Mallet Racy Ferreira 

(diretor financeiro): multa no valor de R$ 

9.157.631,76. 

• condenação de Cauê Castello Veiga Innocencio 

Cardoso (diretor jurídico): multa no valor de 

3.522.531,23. 

• condenação de Frederico Marinho Carneiro da 

Cunha (diretor de investimentos e acompanha-

mento gerencial): multa individual no valor de R$ 

8.889.008,74. 

• absolvição de Marcus Vinícius Medeiros Cardoso 

de Sá (diretor administrativo operacional). 

O presente processo teve origem no Processo CVM 

nº RJ-2012-6400, que analisou a operação de au-

mento de capital divulgada pela PDG em 28.05.2012. 

A Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários (“SMI”), com o auxílio da BSM Super-

visão de Mercados (“BSM”), identificou a negociação 

de ações de Acusados e encaminhou a apuração 

para a SEP. 

BSM 

Em artigo, presidente da CVM destaca a im-

portância da autorregulação 

Em artigo publicado no jornal Valor Econômico de 

27.11.2018, o presidente da Comissão de Valores 

Mobiliários, Marcelo Barbosa, afirmou a importância 

dos autorreguladores no desenvolvimento do mer-

cado e na proteção dos investidores.  

Segundo Barbosa, “no cenário atual de expansão e 

sofisticação dos mercados, impulsionada pela inova-

ção, a autorregulação continuará a ter papel impor-

tante.” Barbosa afirma, ainda, que “os próximos pas-

sos do desenvolvimento do mercado serão dados 

com maior segurança dentro do modelo atual, em 

que o regulador estatal pode fazer uso da atividade 

de autorregulação.” 

Acesse aqui o artigo completo. 

Agradecemos a autorização do autor e do jornal Va-

lor Econômico para a reprodução do artigo na ínte-

gra. 
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