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ENTENDA O PASSO A PASSO COM FLUXOGRAMAS
DE ACORDO COM A NOVA REGULAMENTAÇÃO

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM 

• BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS – BSM

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS - ANBIMA

• CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CRSFN

NOVO MARCO REGULATÓRIO
DA ATUAÇÃO SANCIONADORA DA CVM

Atualizado pela ICVM 607/19

Escritório especializado em CVM, referência em
enforcement no mercado financeiro e de capitais,
com foco e estratégia única em cada projeto.



• Envolvimento do time sênior especializado;

• Foco em cada projeto;

• Especializado em CVM e Processo Administrativo Sancionador;

• Intensa experiência com companhias abertas.  

Este guia tem caráter meramente informativo e não representa necessariamente a 

opinião jurídica do escritório ou de seus sócios. Todos os direitos sobre o 

conteúdo e a forma deste trabalho são de propriedade do escritório Loria e 

Kalansky Advogados, sendo vedada a sua reprodução integral ou parcial.

Prestar serviços jurídicos especializados, com ênfase na atuação 

em enforcement no mercado financeiro e de capitais, sendo 

referência para enfrentar os novos desafios legais decorrentes 

das investigações  e fiscalizações das autoridades 

governamentais e órgãos autorreguladores a que os 

participantes de mercado estão sujeitos.

MISSÃO
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GLOSSÁRIO 

 

TERMO SIGNIFICADO 

Acordo de 

Supervisão 

Acordo Administrativo em Processo de Supervisão. 

BACEN Banco Central do Brasil. 

CCP Coordenação de Controle de Processos Administrativos, da CVM. 

CAS Comitê de Acordo Administrativo em Processo de Supervisão, da 

CVM. 

CGP Gabinete da Presidência, da CVM. 

CRSFN Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

Decreto 

9.889/19 

Decreto n° 9.889, de 27.06.2019, que dispõe sobre o CRSFN e 

sobre o CAS e Seleção de Conselheiros do CRSFN. 

Deliberação 

CVM 390/01 

Deliberação CVM n° 390, de 08.05.2001, atualmente revogada, 

que dispunha sobre a celebração de Termo de Compromisso. 

Deliberação 

CVM 463/03 

Deliberação CVM n° 463, de 25.07.2003, conforme alterada, que 

estabelece procedimentos a serem seguidos nos recursos ao 

Colegiado de decisões dos Superintendentes da CVM. 

Deliberação 

CVM 538/08 

Deliberação CVM n° 538, de 05.03.2008, revogada a partir de 

01.09.2019, que dispunha sobre os processos administrativos 

sancionadores. 

EXE Secretaria Executiva, vinculada à CGP. 

ICVM 301/99 Instrução CVM n° 301, de 16.04.1999, conforme alterada, que 

dispõe sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, 

a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de 

que tratam os incisos I e II do art. 10, I e II do art. 11 e os arts. 12 e 

13, da Lei nº 9.613/98, referente aos crimes de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores. 

ICVM 607/19 Instrução CVM n° 607, de 17.06.2019, que dispõe sobre o rito dos 

procedimentos relativos à atuação sancionadora no âmbito da 

CVM. 

Lei 6.385/76 Lei n° 6.385, de 07.12.1976, conforme alterada, que dispõe sobre o 

mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores 

Mobiliários. 

Lei 9.613/98 Lei n° 9.613, de 03.03.1998, conforme alterada, que dispõe sobre 

os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e 

sobe a prevenção da utilização do sistema financeiro para os 

ilícitos nela previstos. 
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TERMO SIGNIFICADO 

Lei das S.A. Lei n° 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, que dispõe sobre 

as Sociedades por Ações.

ME Ministério da Economia. 

MP Ministério Público. 

PAS Processo Administrativo Sancionador. 

PFE Procuradoria Federal Especializada na CVM. 

PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Portaria 

CVM/PTE/N° 

109/19 

Portaria CVM/PTE/Nº 109, de 17.06.2019, que dispõe sobre a 

composição e o funcionamento do CAS. 

RFB Receita Federal do Brasil. 

SEI Sistema Eletrônico de Informações da CVM. 

SGE Superintendência Geral.

SOI Superintendência de Orientação e Proteção a Investidores, da 

CVM. 

SPS Superintendência de Processo Sancionadores, da CVM. 

SRF Secretaria da Receita Federal. 

SUSEP Superintendência de Seguros Privados. 
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O PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DA CVM 
 

A CVM foi instituída pela Lei 6.385/76 como autarquia em regime especial, 

vinculada ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio 

próprios. São atribuições da CVM, dentre outras, regulamentar as matérias 

expressamente previstas na Lei 6.385/76 e na Lei das S.A., bem como fiscalizar 

permanentemente as atividades e serviços do mercado de valores mobiliários e a 

veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participam e 

aos valores nele negociados. 

Dentre tais atribuições, compete à CVM instaurar processos administrativos, 

com o objetivo de apurar possíveis infrações no âmbito do mercado de capitais. 

Essa investigação pode resultar em procedimentos de prevenção e orientação 

(Ofício de Alerta e Stop Order), ou processos administrativos investigativos ou 

sancionadores (Inquérito Administrativo e PAS). 

A atividade sancionadora da CVM é atualmente disciplinada pela ICVM 

607/19, o que inspirou a atualização do presente guia. 

 

1. FASE PRÉ-SANCIONADORA

A fase que precede a atividade sancionadora é dedicada à apuração de fatos 

e denúncias para identificar indícios de ocorrência de alguma infração 

administrativa. Esse trabalho investigativo compete às Superintendências da CVM. 

A investigação é consubstanciada em processo administrativo, que poderá 

resultar em: 

 Não lavratura do Termo de Acusação, quando (i) a Superintendência 

concluir pela inexistência de irregularidades ou pela extinção da 

punibilidade, ou (ii) restar demonstrada a pouca relevância da 

conduta, a baixa expressividade da ameaça ou da lesão ao bem 

jurídico tutelado1 e a possibilidade de utilização de outros instrumentos 

ou medidas de supervisão que a Superintendência julgar mais efetivos 

(expedição de Ofício de Alerta, que deverá indicar claramente o desvio 

de conduta verificado e assinalar prazo razoável para a devida 

correção, se aplicável; a atuação prévia e coordenada de instituição 

autorreguladora; entre outros); 

 
1 Na avaliação da relevância da conduta ou da expressividade da ameaça ou lesão ao bem jurídico, as 
Superintendências poderão utilizar, exemplificativamente, os seguintes parâmetros: (i) o grau de 
reprovabilidade ou da repercussão da conduta; (ii) a expressividade de valores relacionados à conduta; 
(iii) a expressividade de prejuízos causados a investidores e demais participantes do mercado; (iv) o 
impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais; (v) os antecedentes das pessoas 
envolvidas; (vi) a boa-fé das pessoas envolvidas; (vii) a regularização da suposta infração pelo 
administrado; e (viii) o ressarcimento dos investidores lesados. 
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 Instauração de Inquérito Administrativo, quando a Superintendência 

entender necessário aprofundar a coleta de elementos adicionais à 

verificação da autoria e da materialidade da infração; ou

 Propositura de Termo de Acusação, quando a Superintendência 

concluir pela existência de indícios suficientes de autoria e 

materialidade da infração. 

Quando a Superintendência decidir por não lavrar Termo de Acusação, mas 

não houver fundamentação adequada, ou caso esteja em desacordo com 

posicionamento prevalecente no Colegiado da CVM2, caberá recurso ao Colegiado 

da CVM. Nesse caso, o recorrente deverá demonstrar expressamente a ausência de 

fundamentação ou a dissonância. 

Eventual provimento do recurso, contudo, não determinará a instauração de 

PAS. Ainda assim, cabe à Superintendência responsável, em cada caso, a eventual 

complementação da fundamentação ou revisão das circunstâncias de fato. 

Antes de formular a Acusação, a Superintendência responsável deverá 

intimar o investigado a apresentar sua Manifestação Prévia. Nada obstante, 

considera-se suprida a Manifestação Prévia do Investigado caso ele: 

tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado 

voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou 

 tenha sido oficiado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que 

podem ser a ele imputados, ainda que não o faça. 

 

 
2 O Colegiado poderá, de ofício ou mediante pedido da Superintendência responsável, conhecer de 
tema objeto de recurso sob a forma de consulta, hipótese na qual deverá se manifestar sobre a matéria. 
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Fluxograma 1 - Fase Pré-Sancionadora 

 

 

1.1. Inquérito Administrativo 

O Inquérito Administrativo é destinado a aprofundar a investigação acerca 

da autoria e materialidade da infração. Procede-se à coleta de elementos adicionais 

à verificação da autoria e da materialidade da infração. 

A proposta de instauração de Inquérito Administrativo deve ser dirigida à 

SGE, que, caso a aprove, remeterá à SPS, para sua condução. Considera-se 

instaurado o Inquérito Administrativo na data da Portaria do Superintendente Geral 

que dispuser sobre sua instauração. 
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Fluxograma 2 - Instauração de Inquérito Administrativo 

 

 

1.2. Termo de Acusação 

Uma vez que a Superintendência responsável conclua que há indícios o 

suficiente para concluir-se que houve infração administrativa, apresentará uma 

acusação formal à SGE. 

O Termo de Acusação formaliza a conclusão da Superintendência pela 

existência de indícios de autoria e materialidade de atos ilegais e práticas não 

equitativas de administradores, membros do conselho fiscal, os integrantes de 

comitê estatutário e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos 

demais participantes do mercado.  

Em essência, todo Termo de Acusação deve conter a identificação do 

Acusado, a infração de que é acusado, o relato dos fatos e dos depoimentos 
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colhidos, assim como o rito processual a ser adotado. Quando os fatos apontados 

constituírem indícios de crime, ou de ilícitos em área sujeita à regulação e 

fiscalização específica, o Termo de Acusação deverá apresentar, também, proposta 

de comunicação ao MP ou ao respectivo órgão regulador ou fiscalizatório. 

Aplicam-se os mesmos requisitos à peça acusatória formulada pela SPS 

quando da conclusão de Inquérito Administrativo. 

 

1.3. Parecer da PFE 

Após a elaboração do Termo de Acusação ou da peça acusatória, a 

Superintendência responsável deverá enviá-lo(a) à PFE que, no prazo de 30 dias 

úteis, apresentará seu Parecer sobre: 

 o cumprimento da intimação do Investigado para apresentação de 

Manifestação Prévia (ou a ocorrência das hipóteses que suprem a 

Manifestação Prévia); 

 a observância dos requisitos que devem constar do Termo de 

Acusação ou da peça acusatória; e 

 a adequação do rito adotado para o PAS. 

Uma vez recebido o Parecer da PFE, a Superintendência responsável deverá 

adotar as medidas cabíveis e, caso não adote eventuais providencias recomendadas 

no Parecer da PFE, deverá justificar essa conduta.
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Fluxograma 3 - Instauração do Processo Sancionador 

 

 

 

O Parecer da PFE não será obrigatório nos PAS conduzidos pelo Procedimento 

Sumário. Em qualquer caso, a Superintendência responsável poderá solicitar 

assessoramento jurídico direto à PFE durante a instrução do Processo. 

 

 

2. DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

 

Este é o rito que se segue para a apuração e julgamento da maioria dos casos. 

Há, também, o rito simplificado. Porém, ele se destina apenas as infrações contidas 

no Anexo 73 da ICVM 607/19, que não exigem a mesma dilação probatória das 

demais. Ainda assim, é possível que essas condutas sejam conduzidas no 

procedimento ordinário, nas situações em que estiverem sendo apuradas em 

conjunto com infração de outra natureza. 
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2.1. DEFESA 

A Defesa deve ser apresentada no prazo de 30 dias úteis contados da data 

da citação, dirigida ao Presidente da CVM e instruída com os documentos que 

fundamentem seus argumentos, além de apontar outras provas que se pretenda 

produzir. 

Caso o Acusado tenha interesse em propor Termo de Compromisso, deverá 

manifestar sua intenção de fazê-lo no mesmo prazo para a apresentação de Defesa. 

Vale a ressalva de que a manifestação sobre a intenção de propor Termo de 

Compromisso não suspende nem interrompe o prazo para apresentação da Defesa. 

A Defesa poderá ser firmada pelo acusado ou por procurador por ele 

constituído. Caso o procurador ainda não tenha sido registrado nos autos, a Defesa 

será admitida desde que o respectivo instrumento de mandato seja apresentado à 

CVM nos 15 dias subsequentes à apresentação da Defesa.  

 

Fluxograma 4 - Intimação do Acusado 

 

 

 

A revelia, isto é, falha em apresentar defesa, não importa em confissão quanto à 

matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação. O revel 

pode intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se 

encontrar, mas sem direito à repetição dos atos já praticados (Art.28 da ICVM 

607/19). 

 
 

2.2. DESIGNAÇÃO DO RELATOR, SORTEIO E CONEXÃO 

Recebida a Defesa, ou tendo ocorrido revelia, os autos serão encaminhados 

ao Colegiado, para sorteio do Diretor Relator. Caso todos os Acusados tenham 
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apresentado proposta de Termo de Compromisso, a designação do Diretor Relator 

aguardará o resultado da apreciação do parecer do Comitê de Termo de 

Compromisso pelo Colegiado. 

O processo poderá ser distribuído por conexão quando (i) a prova de uma 

infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 

infração; (ii) as condutas avaliadas no âmbito dos respectivos processos estiverem 

ligadas por circunstâncias fáticas; ou (iii) o Colegiado decidir, por decisão 

fundamentada, determinar a reunião para apreciação ou julgamento de processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, caso 

decididos separadamente. Ela poderá ser determinada a qualquer tempo, de ofício 

ou a pedido do Acusado, não sendo admitida quando um dos processos já tiver 

decisão final proferida pelo Colegiado. 

Caso seja feita conexão, os processos serão encaminhados ao primeiro 

Diretor Relator sorteado e serão apreciados na mesma sessão de julgamento, 

salvo decisão fundamentada do Relator. 

O Colegiado poderá, em decisão fundamentada, determinar a livre 

distribuição de processos conexos, quando, a seu juízo, não houver risco de 

contradição ou conflito entre as decisões a serem proferidas. 

 

Fluxograma 5 - Oportunidades de Defesa 

 

 

2.3. RÉPLICA E TRÉPLICA 

Após a designação do Diretor Relator, a Superintendência poderá, a seu 

critério, oferecer manifestação técnica complementar acerca das razões da Defesa, 

no prazo de 30 dias úteis contados da reunião do Colegiado em que houver sido 
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realizado o sorteio ou a distribuição por conexão. Nessa hipótese, o Diretor Relator 

deverá intimar o Acusado para, caso queira, apresentar nova manifestação. 

 

Fluxograma 6 - Réplica e Tréplica 

 

 

2.4. RETIFICAÇÃO DA ACUSAÇÃO E NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO 

Caso o Diretor Relator verifique que o Termo de Acusação ou peça acusatória 

não tenha apresentado algum dos elementos essenciais da peça acusatória exigidos 

pelo art. 13 da Instrução 607/193, devolverá os autos à Superintendência de origem, 

que deverá: 

(i) complementar o Termo de Acusação ou peça acusatória, conforme o 

caso, e encaminhar o processo para intimação do Acusado; ou 

(ii) propor ao Colegiado o arquivamento do processo, caso conclua pela 

inexistência de infração, ou extinção da punibilidade. 

Mesmo com a possibilidade de correção, o Colegiado ainda guarda para si a 

possibilidade de dar ao fato definição jurídica diversa da que constar no Termo de 

Acusação ou da peça acusatória. Isto é, o Colegiado pode modificar a acusação 

feita no Termo de Acusação e apontar a correta, segundo seu entendimento. 

Nessa hipótese, o Colegiado deverá indicar os Acusados afetados pela nova 

definição jurídica e determinar as respectivas intimações para aditamento de suas 

Defesas, observado que essas intimações deverão ser acompanhadas 

exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado a respeito da nova 

definição jurídica dos fatos.  

Os Acusados afetados pela nova definição jurídica terão prazo de 30 dias 

úteis a contar do recebimento da intimação para aditarem suas respectivas Defesas, 

sendo-lhes facultada a produção de novas provas. 

 

 
3 Quais sejam: nome e qualificação dos Acusados, descrição da Manifestação Prévia; indicação dos 
dispositivos legais ou regulamentares infringidos, ou o rito a ser observado no PAS. 
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2.5. PRODUÇÃO DE PROVAS 

A regra geral é que o ônus probatório recairá sobre aquele que alega. Quem 

alega deve demonstrar. A despeito disto, o Diretor Relator pode determinar, a 

qualquer tempo, a realização de diligências, além daquelas eventualmente 

requeridas pelo Acusado em sua defesa. 

 

2.6. JULGAMENTO 

O julgamento do PAS é de competência do Colegiado. As deliberações são 

tomadas por maioria e a cada Diretor caberá um voto. Em caso de empate, deverá 

prevalecer a posição mais favorável ao Acusado. A sessão de julgamento será 

pública, convocada com no mínimo 15 dias de antecedência, podendo ser 

restringido o acesso de terceiros em função do interesse público. 

Caberá ao Presidente da CVM (ou um substituto), presidir a sessão de 

julgamento, podendo suspendê-la e reiniciá-la no dia útil subsequente, 

independente de nova convocação e publicação, considerando o andamento dos 

trabalhos. 

A sessão somente será instalada com a participação de, no mínimo, três 

Diretores, e é possível que a participação seja feita por videoconferência. Caso a 

sessão não ocorra no dia e horário marcados, por motivo de força maior, sua 

realização poderá ser transferida para o primeiro dia útil seguinte, na mesma hora 

anteriormente marcada. Não é necessário que haja nova convocação e publicação. 

A sessão se inicia com a leitura do relatório do processo pelo Relator4 e, logo 

em seguida, a palavra é concedida à Defesa, para que faça sua sustentação oral, 

por até 15 minutos, prorrogáveis por igual tempo.  

Faculta-se, então, à PFE, manifestar-se oralmente, hipótese em que a defesa 

terá nova oportunidade de se pronunciar. Em caso de esclarecimento de pontos 

controversos, o Colegiado poderá se retirar da sessão para examiná-los, ou 

suspender o julgamento. 

Após as apresentações orais e saneamento de eventuais pontos 

controversos, o julgamento terá início pelo voto do Diretor Relator, sendo seguido 

pelos demais Diretores, preferencialmente em ordem crescente de antiguidade. O 

Diretor Relator poderá apresentar o seu voto de forma sucinta, com as razões de 

decidir, sendo permitido que o julgamento dos processos que versem sobre 

assuntos semelhantes seja realizado em bloco. 

 
4 Fica dispensada a leitura do relatório se o Relator o disponibilizar às partes antes da sessão de 
julgamento. Nada obstante, a disponibilização prévia do relatório tem caráter meramente informativo, 
facultando-se ao Relator ajustes e complementações. 
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Quando o julgamento for retomado, os votos já proferidos serão 

computados, ainda que o membro do Colegiado que houver proferido o voto não 

compareça à sessão ou tenha deixado o exercício do cargo5. 

Todas as decisões deverão ser divulgadas, na forma de ementa que contenha, 

no mínimo, a identificação dos acusados, as infrações a eles imputadas e as 

penalidades ou absolvições, conforme o caso, na Seção “Diário Eletrônico” da 

página da CVM na internet. 

 

 

A decisão condenatória da CVM começará a produzir efeitos (i) após esgotado 

in albis o prazo para apresentação de Recurso; ou (ii) em caso de penalidade de 

inabilitação, temporária, suspensão ou proibição temporária, após (a) esgotado o 

prazo para apresentação de Recurso, se o Acusado não tiver apresentado o 

requerimento de concessão de efeito suspensivo; ou (b) a intimação da decisão 

final da CVM que negar efeito suspensivo ao Recurso (Art. 71, §3°, da ICVM 

607/19). 

 

 

2.7. DOSIMETRIA DAS PENAS 

A CVM poderá impor as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente: 

 advertência, que não poderá ser aplicada isoladamente nas hipóteses 

em que a infração administrativa for capitulada em tese como crime 

no âmbito da Lei nº 6.385/76; 

 multa, que não poderá exceder o maior valor entre (i) R$ 

50.000.000,00; (ii) o dobro do valor da emissão ou da operação 

irregular; (iii) três vezes o montante da vantagem econômica obtida 

ou da perda evitada em decorrência do ilícito; ou (iv) o dobro do 

prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito6; 

 inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, para o exercício (i) 

de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia 

aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades 

que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores 

Mobiliários; e (ii) das atividades de que trata a Lei nº 6.385/76; 

podendo ser aplicada somente nos casos de infração grave ou de 

 
5 Exceto se tiverem sido apresentados novos fatos ou provas relevantes e capazes de modificar 
significativamente o contexto decisório. Nessa hipótese, qualquer interessado poderá arguir questão 
de ordem a ser dirimida pelo Colegiado, os votos anteriormente proferidos serão desconsiderados, 
podendo ser realizada nova sustentação oral, e competirá aos atuais Diretores julgar o processo, 
mediante a elaboração de novo relatório e inclusão em pauta pelo Diretor Relator. 
6 Em caso de reincidência, poderá ser aplicada multa de até o triplo de referidos valores. 
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reincidência, sendo que a pena-base deverá ser fixada em meses e não 

poderá ser superior a dez anos; 

 suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades 

de que trata a Lei nº 6.385/76, podendo ser aplicada somente nos 

casos de infração grave ou de reincidência, sendo que a pena-base 

deverá ser fixada em meses e não poderá ser superior a dez anos; e 

 proibição temporária, até o máximo de (i) 20 anos, de praticar 

determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema 

de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização 

ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, sendo que a pena-base 

deverá ser fixada em meses e não poderá ser superior a dez anos; e 

(ii) 10 anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais 

modalidades de operação no mercado de valores mobiliários, sendo 

que a pena-base deverá ser fixada em meses e não poderá ser superior 

a cinco anos; podendo, em ambos os casos, ser aplicada somente nos 

casos de infração grave ou de reincidência. 

Ocorrerá reincidência quando o Acusado cometer nova infração depois de 

já ter sido punido por força de decisão administrativa definitiva, salvo se decorridos 

cinco anos do cumprimento da respectiva punição ou da extinção da pena. 

A dosimetria da pena deverá levar em consideração, inicialmente, a pena-

base, que deverá ser fixada pelo Colegiado em atenção aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a capacidade econômica do 

infrator e os motivos que justifiquem a imposição da penalidade. Uma vez fixada a 

pena-base, deverão ser aplicadas, nessa ordem, as circunstâncias agravantes, 

atenuantes e a causa de redução da pena. 

 

 

Em caso de infração de natureza grave, e observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a CVM poderá, sem prejuízo da aplicação 

das demais penalidades, proibir os condenados de contratar, por até cinco anos, 

com instituições financeiras oficiais e de participar de licitação que tenha por 

objeto aquisições, alienações, realizações de obras e serviços e concessões de 

serviços públicos, no âmbito da administração pública federal, estadual, distrital 

e municipal e das entidades da administração pública indireta (Art. 69 da ICVM 

607/19). 
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2.7.1. PENA-BASE MÁXIMA PARA PENALIDADE DE MULTA 

No caso de aplicação de penalidade de multa, as penas-base máximas serão 

as seguintes:
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2.7.2. AGRAVANTES 

São circunstâncias agravantes, acrescendo as penalidades em até 25% para 

cada agravante verificada, sendo que para as penalidades de suspensão, 

inabilitação e proibição, considerar-se-á o número de meses da pena-base, 

desprezando-se as frações: 

 a prática sistemática ou reiterada da conduta irregular; 

 o elevado prejuízo causado; 

 a expressiva vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 

 a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores 

mobiliários ou do segmento em que atua; 

o cometimento de infração mediante ardil, fraude ou simulação;

 o comprometimento ou risco de comprometimento da solvência do 

emissor; 

 a violação de deveres fiduciários decorrentes do cargo, posição ou 

função que ocupa; e 

 a ocultação de provas da infração mediante ardil, fraude ou simulação. 

 

2.7.3. ATENUANTES 

São circunstâncias atenuantes, reduzindo as penalidades em até 25% para 

cada agravante verificada, sem descaracterizar a gravidade da conduta, sendo que 

para as penalidades de suspensão, inabilitação e proibição, considerar-se-á o 

número de meses da pena-base, desprezando-se as frações: 

a confissão do ilícito ou a prestação de informações relativas à sua 

materialidade, exceto quando tal circunstância configure causa 

especial de redução de pena, em decorrência da celebração de Acordo 

Administrativo em Processo de Supervisão; 
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 os bons antecedentes do infrator; 

 a regularização da infração; 

 a boa-fé dos acusados; 

 a adoção efetiva de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, bem 

como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito 

da pessoa jurídica, avaliada por entidade pública ou privada de 

reconhecida especialização; ou 

 outra circunstância relevante, anterior ou posterior à infração, embora 

não expressamente prevista na ICVM 607/19. 

O Colegiado considerará, na dosimetria da pena, as demais sanções relativas 

aos mesmos fatos, aplicadas definitivamente por outras autoridades, cabendo ao 

acusado demonstrar, até o julgamento do processo pelo Colegiado, o cabimento 

dessa circunstância. 

 

2.7.4 CAUSAS DE REDUÇÃO DA PENA 

Uma vez definida a pena-base e calculadas as agravantes e atenuantes (nessa 

ordem), deverão ser verificadas eventuais circunstâncias especiais. Dessa forma, a 

redução será aplicada ao valor da penalidade resultante da incidência das 

agravantes e das atenuantes sobre a pena-base. 

São causas de redução da pena, reduzindo-a de 1/3 a 2/3: 

 a reparação integral do dano financeiro; e 

 celebração de Acordo Administrativo em Processo de Supervisão. 

 

2.7.5 INFRAÇÕES GRAVES 

Consideram-se infrações graves: 

 abuso de direito de voto e conflito de interesses (Art. 115 da Lei das 

S.A.); 

 desvio de finalidade do poder de controle (Art. 116 da Lei das S.A.); 

 abuso do poder de controle (Art. 117 da Lei das S.A.); 

 violação ao dever de diligência do administrador (Art. 153 da Lei das 

S.A.); 

 desvio de poder do administrador (Art. 154, caput, e §§1° e 2°); 

 violação ao dever de lealdade (Art. 155, caput, da Lei das S.A.); 

 violação ao dever de sigilo (Art. 155, §1°, da Lei das S.A.); 

 insider trading (Art. 155, §4°, da Lei das S.A.); 

 conflito de interesses do administrador (Art. 156, caput e §1°, da Lei 

das S.A.); 
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 violação dos deveres de membro do conselho fiscal (Art. 165, caput, 

da Lei das S.A.); 

desvio de finalidade ou exercício abusivo da função de membro do 

conselho fiscal (Art. 165, §1°, da Lei das S.A.); 

 conivência ou concorrência do membro do conselho fiscal com ato 

ilícito praticado por outro membro (Art. 165, §2°, da Lei das S.A.);

 pagamento irregular de dividendos (Art. 201 da Lei das S.A.); 

 não declaração do dividendo mínimo obrigatório (Art. 202, caput, da 

Lei das S.A.); 

 em caso de não distribuição de dividendo mínimo obrigatório, a falta 

de registro como reserva especial, ou o não pagamento quando a 

situação financeira o permitir, se a reserva não tiver sido absorvida por 

prejuízo em exercícios subsequentes (Art. 202, §5°, da Lei das S.A.); 

 não distribuição, como dividendos, dos lucros não destinados à reserva 

legal (Art. 193 da Lei das S.A.), às reservas estatutárias (Art. 194 da Lei 

das S.A.), às reservas para contingência (Art. 195 da Lei das S.A.), à 

reserva de incentivos fiscais (Art. 195-A da Lei das S.A.), à reserva de 

retenção de lucros (Art. 196 da Lei das S.A.), ou à reserva de lucros a 

realizar (Art. 197 da Lei das S.A.) (Art. 202, §6°,da Lei das S.A.); 

 não pagamento de dividendos àquele que, na data de sua declaração, 

esteja inscrito como proprietário ou usufrutuário da ação nominativa 

(Art. 205, caput, da Lei das S.A.); 

 não pagamento dos dividendos no prazo de 60 dias, ou outro prazo 

estipulado pela assembleia geral, ou, em qualquer caso, dentro do 

exercício social (Art. 205, §3°, da Lei das S.A.); 

 operações não comutativas entre partes relacionadas (Art. 245 da Lei 

das S.A.); 

 não realização de Oferta Pública de Ações por alienação de controle 

(Art. 254-A, caput, da Lei das S.A.); 

 violação, pelos administradores de sociedades filiadas, de orientação 

geral e instruções expedidas pelo grupo de sociedades (Art. 273 da Lei 

das S.A.); 

 descumprimento de determinação da CVM para republicação com 

correções ou aditamentos, de demonstrações financeiras, relatórios ou 

informações divulgadas (Art. 9°, IV, da Lei 6.385/76); 

 demais infrações definidas como graves em normas da CVM; e 

 embaraços à fiscalização da CVM, assim entendido como deixar, 

injustificadamente, de (i) atender, no prazo estabelecido, a intimação 

para prestação de informações ou esclarecimentos que houver sido 
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formulada pela CVM; ou (ii) colocar à disposição da CVM os livros, os 

registros contábeis e documentos necessários para instruir sua 

ação fiscalizadora. 

 

 

As infrações de natureza grave deverão ser priorizadas pela CVM, permitindo a 

aplicação das penalidades de suspensão, inabilitação e proibição, assim como a 

proibição do condenado de contratar, por até cinco anos, com instituições 

financeiras oficiais e de participar de licitação que tenha por objeto aquisições, 

alienações, realizações de obras e serviços e concessões de serviços públicos, no 

âmbito da administração pública federal, estadual, distrital e municipal e das 

entidades da administração pública indireta. Ademais, nos parâmetros da pena-

base máxima da multa, violações que constituam infração grave apresentam valor 

superior. 

 

 

2.8. RECURSO 

Em caso de decisão condenatória, caberá, no prazo de 30 dias corridos 

contados a partir da intimação do Acusado sobre referida decisão, Recurso ao 

CRSFN. 

Nas hipóteses de aplicação de penalidade de advertência ou multa, o 

Recurso será recebido automaticamente com efeitos devolutivo e suspensivo. Isto 

é, o processo volta para o Colegiado e a penalidade é suspensa até nova 

consideração. 

Nas demais hipóteses, o Recurso será recebido automaticamente com efeito 

devolutivo, podendo o Acusado requerer ao Colegiado da CVM, por meio de 

petição em separado a ser apresentada no ato da interposição, que o Recurso seja 

recebido também com efeito suspensivo. Caso haja cumulatividade de penas 

(advertência ou multa cumulada com inabilitação temporária, suspensão, ou 

proibição temporária), aplicar-se-ão para cada uma, individualmente, as regras 

relacionadas aos efeitos do Recurso. 

O pedido de concessão de efeito suspensivo será processado em autos 

apartados e não obstará o encaminhamento do Recurso ao Conselho de Recursos 

do Sistema Financeiro Nacional. Ao analisar o pedido de concessão de efeito 

suspensivo ao Recurso, o Colegiado da CVM deverá considerar as circunstâncias do 

processo, em especial as agravantes e atenuantes verificadas no caso. 
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Fluxograma 7 – Efeitos do Recurso ao CRSFN 

 

3. DO PAS DE RITO SIMPLIFICADO 

O PAS de Rito Simplificado tem como objeto a apuração de infrações de 

menor nível de complexidade, conforme definidas no Anexo 73 da ICVM 607/19, 

que não exigem a mesma dilação probatória das demais, exceto quando estiverem 

sendo apuradas em conjunto com infração de outra natureza, hipótese na qual se 

segue o Rito Ordinário. 

As diferenças entre os dois procedimentos iniciam-se somente no PAS. Não 

há dilação probatória no PAS de Rito Simplificado, de tal sorte que os Inquéritos 

Administrativos que apurem essas infrações de menor complexidade deverão 

seguir, também, o Rito Ordinário. 

Observa-se, ainda, que as regras do Rito Ordinário podem ser 

subsidiariamente aplicadas ao Simplificado, no que lhe for compatível. A principal 

diferença entre os dois procedimentos é a necessidade de elaboração de relatório 

pela Superintendência que formulou a acusação logo após a apresentação de 

defesa escrita pelo acusado, devendo conter (i) o resumo da acusação e da defesa; 

(ii) o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; e (iii) 

a análise da Superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência 

da acusação. Depois disso, são abertas vistas dos autos ao acusado e, em seguida, 

volta-se ao trâmite ordinário com o sorteio do Diretor Relator. 

Entende-se, em razão da aplicação subsidiária mencionada acima, que o 

Relator possui as mesmas prerrogativas do Rito Ordinário no que diz respeito à 

retificação da acusação, à produção de provas e realização de diligências, e à nova 

definição jurídica do fato.  
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Contudo, no Rito Simplificado, ele deve finalizar os atos prévios ao 

julgamento e convocar sessão pública para julgamento no prazo de 120 dias 

contados da distribuição do Processo.

Por fim, as normas do julgamento são mais simples. Por exemplo, é permitido 

(i) ao Relator adotar o relatório elaborado pela Superintendência que formulou a 

acusação ao invés de redigir um próprio como no Rito Ordinário e, (ii) aos membros 

do Colegiado, fazer-lhe remissões expressas na fundamentação de seus votos. 

 

Fluxograma 8 - Da acusação ao julgamento 

 

 

4. DOS PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO 

O poder de polícia da CVM não se manifesta somente pela imposição de 

penalidades. Dependendo das circunstâncias do caso concreto, a Autarquia pode, 

antes mesmo da instauração de processo sancionador, emitir um Ofício de Alerta, 

a fim de orientar o agente do mercado a corrigir a irregularidade que possa estar 
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cometendo, ou uma Stop Order, para fazer cessar os efeitos nocivos da referida 

irregularidade, respectivamente. 

4.1. Ofício de Alerta 

É a medida pela qual as Superintendências técnicas da CVM poderão, uma 

vez constatada a possível irregularidade, alertar a pessoa física ou jurídica 

fiscalizada, assinalando, se for o caso, prazo razoável para correção, sem que seja 

aberto procedimento sancionador. 

A correção do desvio poderá levar ao arquivamento do feito, dependendo 

das circunstâncias do caso, ao passo que o não cumprimento da medida implicará 

na adoção de procedimento sancionador. 

 

4.2. Stop Order 

É o instrumento pelo qual a CVM proíbe determinado ato que julgue 

prejudicial ao funcionamento do mercado, sob cominação de multa diária, com 

fundamento no art. 9º, §1º, I e IV, da Lei nº 6.385/76: 

 

Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no 

§2o do art. 15, poderá: (...) § 1º Com o fim de prevenir ou corrigir 

situações anormais do mercado, a Comissão poderá: I - suspender a 

negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de 

bolsa de valores; (...) IV - proibir aos participantes do mercado, sob 

cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao 

seu funcionamento regular. 

 

O conceito de “situação anormal do mercado” é o da Resolução nº 702/81 do 

Conselho Monetário Nacional, ainda em vigor, que o define como a situação em que: 

 

a) se verificarem indícios fundados de condições artificiais de 

demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, de manipulação de 

preço, de realização de operações fraudulentas ou de uso de práticas 

não equitativas, nos termos definidos por ato da CVM; 

b) existir dúvida acerca da disponibilidade, pelo público investidor, em 

tempo hábil e pelos meios apropriados, de informações adequadas 

para a tomada de decisão de negociar ou reter valores mobiliários de 

emissão de companhia aberta, ou de exercer quaisquer outros direitos 

inerentes à condição de titular de tais valores; 

c) se verificarem indícios de prática das atividades do mercado de 

valores mobiliários, previstas nas Leis nºs 6.385, de 07.12.76, e 6.404, 
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de 15.12.76, por pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas 

regularmente; 

d) se configurarem indícios da atuação de pessoas físicas ou jurídicas 

em desconformidade com os registros e autorizações concedidos pela 

CVM com base nas mencionadas Leis nºs 6.385/76 e 6.404/76; 

e) a atuação de qualquer dos participantes do mercado estiver 

causando grave e iminente risco à confiabilidade e ao desenvolvimento 

regular do mercado de valores mobiliários; 

f) se verificar grave emergência afetando o desenvolvimento regular 

das atividades do mercado de valores mobiliários. 

 

Trata-se de medida preventiva e cautelar, oriunda das Superintendências da 

CVM, que ocorre sem prejuízo da instauração de procedimento investigativo ou 

sancionador. 

A SMI pode emitir a ordem por meio de Ato Declaratório, uma vez que possui 

a competência para tal em razão de delegação específica do Colegiado 

(Deliberações CVM nº 529/08 e 591/09)7. No entanto, quando se estiver diante de 

Stop Order oriunda das demais Superintendências, ela deve ser proposta ao 

Colegiado, que, se a aprovar, editará a respectiva Deliberação, após manifestação 

da PFE a respeito da existência de elementos aptos a justificá-la. 

 

5. DO TERMO DE COMPROMISSO 

O Termo de Compromisso consiste em acordo originado por proposta 

apresentada pelo administrado à CVM. Trata-se de solução consensual do litígio na 

qual o Acusado se compromete a cumprir as obrigações previstas no Termo de 

Compromisso e a CVM, uma vez homologado o termo, a arquivar o procedimento 

administrativo em relação ao Acusado. A ICVM 607/19 revogou a Deliberação CVM 

390/01, que vedava a celebração de Termo de Compromisso em processos 

relativos a infrações das normas da Lei 9.613/98, e da ICVM 301/99. 

Caso tenha interesse em apresentar proposta de Termo de Compromisso, o 

Acusado deverá (i) manifestar tal interesse no prazo para apresentação de sua 

Defesa; e (ii) encaminhar sua proposta de Termo de Compromisso à CCP em até 30 

dias úteis contados de sua defesa.  

 
7 Delegam para a SMI, respectivamente, competência para “suspender a intermediação irregular de 
valores mobiliários no mercado, por parte de pessoas não integrantes do sistema de distribuição, [...] e 
a atuação de Agente Autônomo de Investimento, em desacordo com a legislação aplicável”, e 
“suspender, sob cominação de multa diária, a intermediação irregular ou a veiculação pública de 
qualquer oferta de investimento, sem o competente registro na Autarquia, no mercado denominado 
Forex (Foreign Exchange), de forma direta ou indireta, inclusive por meio de páginas ou de qualquer 
outra forma de conexão à rede mundial de computadores”. 
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Será admitida a apresentação de proposta de celebração de Termo de 

Compromisso ainda antes ou na fase de apuração preliminar dos fatos, que, neste 

caso, deverá ser encaminhada à Superintendência responsável pela apuração. Em 

casos excepcionais, nos quais se entenda que o interesse público determina a 

análise de proposta de celebração de termo de compromisso apresentada fora do 

prazo, tais como os de oferta de indenização integral aos lesados pela conduta 

objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do 

término do referido prazo, a análise e negociação da proposta de Termo de 

Compromisso poderá ser realizada pelo Diretor Relator 

A apresentação de proposta de Termo de Compromisso modifica 

ligeiramente o andamento do processo. Na hipótese em que todos os Acusados do 

PAS apresentem propostas, elas serão apreciadas nos próprios autos e o sorteio do 

relator somente ocorrerá se não houver a celebração de Termo com todos eles. 

Caso apenas parte dos Acusados apresentem proposta, ela será apreciada em 

apartado, seguindo-se o PAS com relação aos demais. 

A celebração de Termo de Compromisso não importará em confissão quanto 

à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada no 

processo que lhe tenha dado origem. 

 

Fluxograma 9 - Procedimento de Apresentação do Termo de Compromisso 
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Ao avaliar proposta de Termo de Compromisso, o Comitê de Termo de 

Compromisso considerará, expressamente e em conjunto com os demais 

elementos e critérios adotados, o posicionamento das possíveis infrações 

administrativas sob avaliação nos grupos com limites máximos de pena-base 

pecuniária constantes do Anexo 63 da ICVM 607/198.

 

 

6. ACORDO ADMINISTRATIVO EM PROCESSO DE SUPERVISÃO 

Diferentemente do Termo de Compromisso, o Acordo de Supervisão implica 

em confissão quanto à matéria de fato, razão pela qual permanece em sigilo até a 

sua efetiva celebração e consequente publicação no meio eletrônico adequado, 

com a ressalva de que a proposta rejeitada não importa em confissão, nem será 

divulgada, permanecendo em sigilo. Ainda, as informações que não forem de 

conhecimento prévio da CVM, apresentadas pelo proponente durante a negociação 

do Acordo de Supervisão subsequentemente frustrado, não poderão ser utilizadas 

por aqueles que a elas tiveram acesso. 

O Acordo de Supervisão é instrumento por meio do qual o acusado em 

processo sancionador pode obter a extinção da ação punitiva movida contra ele 

ou redução de 1/3 a 2/3 da penalidade aplicável, desde que (i) confesse a prática 

de infração às normas legais ou regulamentares pertinentes e (ii) ofereça efetiva, 

plena e permanente cooperação para a apuração dos fatos. Esta cooperação deve 

ser útil para o processo, em especial a identificação dos demais envolvidos na 

prática da infração, quando couber, ou a obtenção de informações e de documentos 

que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. 

 

Primeiro a se qualificar 

Forneceu informação sobre 

infração não conhecida 

previamente pela CVM 

Benefício 

    extinção da ação punitiva 

  x 
redução de 1/3 a 2/3 da 

pena9 

x N/A redução de 1/3 da pena 

 
8 http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2019/20190807-1.html
9 O Colegiado da CVM observará os seguintes critérios para a fixação do percentual de redução das 
penas aplicáveis no processo administrativo sancionador instaurado para a apuração da infração de 
que tratar o acordo: (i) importância das informações, documentos e provas apresentadas pelo 
signatário; (ii) o momento em que foi apresentada a proposta; e (iii) a colaboração individual de cada 
um dos signatários. 
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Competirá ao CAS analisar e negociar o Acordo de Supervisão. Nos termos 

da Portaria CVM/PTE/Nº 109/2019, o CAS é composto por três membros: 

 

 

 

Os membros do CAS atuarão com plena autonomia e independência em 

relação às demais atribuições por eles desempenhadas em seus respectivos 

componentes organizacionais.  

A EXE executará os serviços de secretaria do CAS, cabendo à SOI (i) 

providenciar ambiente físico e digital para a recepção e guarda de proposta de 

Acordo de Supervisão, bem como para a realização de reuniões do CAS, de forma 

compatível com a necessária preservação do sigilo das informações; e (ii) adotar as 

providências para que sejam divulgadas, na página eletrônica da CVM na internet, 

orientações para possíveis proponentes de Acordo de Supervisão. 

 

6.1. Proposta e Análise 

O Acusado poderá apresentar, por escrito, proposta de Acordo de 

Supervisão até o início do julgamento do processo pelo Colegiado, podendo, a 

qualquer momento antes da assinatura da proposta, retificar ou desistir. Ao 

apresentar a proposta de Acordo de Supervisão observando que o Acusado deverá, 

em essência, apresentar sua qualificação e detalhar a infração noticiada, incluindo a 

identificação dos outros autores da infração de que tem conhecimento e a data ou 

período da infração noticiada, além de descrever, de forma clara, detalhada, 

completa e precisa, as informações e os documentos que serão apresentados por 

ocasião da assinatura do Acordo de Supervisão. 

Além disso, o proponente do Acordo de Supervisão deverá preencher, 

cumulativamente, os seguintes requisitos:
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 a pessoa jurídica deverá ser a primeira a se qualificar com respeito à 

infração noticiada ou sob investigação10 (não aplicável a pessoas 

físicas); 

 o envolvimento na infração noticiada ou sob investigação, a partir da 

data de propositura do acordo, deve ter cessado completamente; 

 a CVM não disponha de provas suficientes para assegurar a 

condenação administrativa quando da propositura do acordo; e 

 a pessoa física ou jurídica deverá confessar participação no ilícito, 

cooperar plena e permanentemente com as investigações e com o 

processo administrativo e comparecer, sob suas expensas, sempre que 

solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento. 

Caso seja apresentada mais de uma proposta de Acordo Supervisão 

relacionada a uma mesma infração, referidas propostas serão apreciadas na ordem 

em que foram recebidas. 

A proposta de Acordo de Supervisão não obstará as atividades de 

investigação e instrução nem a tramitação do PAS que porventura já tenha sido 

anteriormente instaurado para a apuração das condutas narradas na proposta. 

Uma vez apresentada a proposta de Acordo de Supervisão, será sorteado um 

membro do CAS para atuar como coordenador do processo, sendo assegurada a 

rotatividade e a distribuição uniforme de processos entre os membros do CAS.  

Durante a negociação da proposta, é vedado aos membros do CAS, bem 

como aos servidores envolvidos nas atividades de secretaria, o compartilhamento 

com qualquer pessoa não integrante do CAS, independentemente de seu cargo ou 

função, de qualquer informação que tenha sido fornecida por parte interessada em 

Acordo de Supervisão, sem prejuízo das demais regras de sigilo previstas na 

regulamentação. Os membros do CAS terão acesso integral aos sistemas 

eletrônicos da CVM que sejam necessários à verificação do cumprimento dos 

requisitos legais e regulamentares, sendo que tal acesso não poderá ser objeto de 

divulgação aos componentes organizacionais responsáveis pelas atividades 

sancionadoras, de supervisão e de fiscalização da CVM. 

O CAS, no prazo de 30 dias, contados da apresentação da proposta de 

Acordo de Supervisão, prorrogável uma vez por igual período, deverá decidir 

quanto a admissibilidade da proposta de Acordo de Supervisão, fixar prazo para 

sua assinatura, ou para aperfeiçoamento da proposta.  

A qualquer momento, o CAS poderá se assessorar da PFE e solicitar 

informações a qualquer outro componente organizacional da CVM, desde que 

 
10 É possível a celebração de acordo por pessoa jurídica que não cumpra somente este requisito, 
hipótese na qual ela poderá beneficiar-se exclusivamente da redução de 1/3 (um terço) da penalidade 
aplicável. 
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preservado o sigilo das informações. Será elaborado relatório de conduta que 

deverá conter, no mínimo: 

 a exposição detalhada dos fatos relativos à infração noticiada; 

 a identificação dos demais envolvidos na prática da infração e o 

detalhamento da participação de cada um, quando couber; 

 outras disposições que, diante das circunstâncias do caso concreto, 

forem reputadas necessárias; e 

 lista com todas as informações e os documentos, fornecidos ou a 

serem fornecidos pelo signatário do Acordo de Supervisão, que 

comprovem a prática da infração noticiada. 

A decisão dos CAS será proferida em reunião final, que deverá ocorrer em no 

máximo 180 dias contados do recebimento da proposta de Acordo de Supervisão. 

Nessa reunião, além dos requisitos para propositura de Acordo de Supervisão, serão 

considerados os seguintes elementos: 

 a oportunidade e a conveniência na celebração do Acordo de 

Supervisão; 

 a natureza e a gravidade das infrações informadas; 

 a cessação do envolvimento do Acusado na infração noticiada ou sob 

apuração a partir da data de propositura; 

 a quantidade e qualidade das informações prestadas que comprovem 

a infração e identifiquem os demais envolvidos; e, 

 a ausência de provas prévias suficientes para assegurar a condenação 

do Acusado. 

Caso o acordo não seja alcançado, por desistência do Acusado ou não 

aceitação pelo CAS, todos os documentos serão descartados ou devolvidos ao 

Acusado, não permanecendo qualquer cópia em posse da CVM. Ressalvados os 

indícios ou provas dos quais a CVM tinha conhecimento prévio, ou que sejam 

levados ao conhecimento da CVM por qualquer outro meio, as informações 

apresentadas pelo Acusado durante a negociação do Acordo de Supervisão 

subsequentemente frustrado não poderão ser utilizadas por aqueles que a elas 

tiveram acesso. 

 

 

A proposta de Acordo de Supervisão permanecerá sob sigilo até que o acordo 

seja celebrado, prevalecendo o dever de sigilo da CVM ainda que a proposta 

ou os fatos de que ela trata tenha sido objeto de divulgação por terceiros ou 

pelo proponente. 
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6.2. Aceitação e celebração do Acordo de Supervisão 

Uma vez aprovado, o Acordo de Supervisão deverá ser assinado pelas partes 

interessadas e pelos membros do CAS, no prazo de dez dias, sob pena de rejeição 

da proposta, reservando-se aos autos tratamento sigiloso. O Acordo de Supervisão 

deverá estipular as condições necessárias para assegurar a efetividade da 

colaboração e o resultado útil do processo e constarão do documento. 

 

O Acordo de Supervisão será publicado, de forma clara e suficiente para 

compreensão de suas cláusulas, na seção “Diário Eletrônico” da página da CVM na 

internet, no prazo de cinco dias, contado de sua assinatura, preservando-se, 

contudo a identidade dos seus signatários. 

 

Celebrado o acordo e satisfeitas as suas condições11, a CVM deverá declarar 

o cumprimento do Acordo Administrativo em Processo de Supervisão, avaliando (i) 

o atendimento das condições estipuladas, (ii) a efetividade da cooperação prestada 

e (iii) a boa-fé do infrator quanto ao cumprimento; do que resulta, para o acusado, 

a respectiva extinção da ação administrativa de natureza punitiva ou a aplicação do 

fator de redução da pena.

 

 

 

 
11 Na hipótese de descumprimento, o acusado ficará impedido de celebrar novo Acordo Administrativo 
em Processo de Supervisão pelo prazo de três anos, contados de quando a CVM tomar ciência do 
descumprimento. 
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Fluxograma 10 - Proposta de Acordo de Supervisão 
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O PROCEDIMENTO DE AUTORREGULAÇÃO DA BSM 

 

A BSM12 é uma associação civil13 sem fins lucrativos, com o objetivo de 

analisar, supervisionar e fiscalizar os mercados administrados pela BM&FBovespa, a 

fim de garantir que as suas negociações ocorram da maneira mais íntegra e 

transparente possível. Para isso, monitora constantemente o pregão, detectando 

operações ilícitas e aplicando as respectivas sanções, eventualmente as 

comunicando, quando necessário, à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e ao 

Ministério Público (quando se tratar de crime financeiro). 

O autorregulador é, todavia, constantemente fiscalizado pela CVM, estando 

submetido às disposições da Instrução CVM 461/07. Além disso, a sua competência 

sancionadora não compreende todo e qualquer ilícito cometido no mercado de 

valores mobiliários, uma vez que pode punir somente as corretoras, seus 

operadores e diretores14. 

A BSM é composta pela Assembleia Geral, órgão soberano com poderes para 

decidir sobre todos os assuntos relativos ao objeto social; o Diretor de 

Autorregulação, a quem compete administrar a BSM, elaborar Termo de Acusação, 

promover a ampla fiscalização do mercado e executar as políticas e determinações 

do Conselho de Supervisão; e o Conselho de Supervisão15, colegiado responsável 

pelo julgamento dos Processos Administrativos, bem como dos recursos que dele 

se originarem, além de outros requerimentos, como pedidos de produção de prova 

e propostas de Termo de Compromisso. 

 

 
12 BM&FBovespa Supervisão de Mercados. 
13 Embora pertença ao grupo BM&FBovespa, a BSM possui personalidade jurídica própria. 
14 Havendo indícios de cometimento de ilícito por um dos investidores, a BSM deve encaminhá-los à 
CVM, única competente para aplicar a sanção adequada. 
15 O Conselho de Supervisão é formado por 11 conselheiros, com o 12º sendo o Diretor de 
Autorregulação, que não participa dos julgamentos (fora da sua função acusatória). 
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Fluxograma 11 - Organograma da BSM 

 

 

1. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

O Processo Administrativo Disciplinar é o procedimento por meio do qual a 

BSM, após identificar o cometimento de ilícito por participante a ela submetido em 

algum dos mercados sob a sua fiscalização, pode impor a respectiva penalidade.  

Não se trata, contudo, da única solução possível, pois o Regulamento 

Processual da BSM16 dispõe que o Diretor de Autorregulação poderá adotar Medida 

de Orientação, como forma de prevenir a ocorrência de ilícitos por quem cometeu 

a irregularidade. 

A primeira destas medidas é a Carta de Recomendação, através da qual, 

como o próprio nome diz, o Diretor de Autorregulação recomenda o 

aprimoramento de condutas, regras, procedimentos e/ou controles internos da 

corretora, podendo, inclusive, determinar que seja adotado um plano de ação para 

cumprimento dos pontos indicados na carta17. 

A segunda é a Carta de Alerta, por meio da qual o Diretor de Autorregulação 

notifica o participante do mercado sobre a identificação de prática irregular e 

determina a sua não recorrência18. 

É importante ressaltar que o prévio envio de Medida de Orientação não é 

requisito necessário para a instauração de PAS, no entanto a não observância 

repetida de recomendação ou alerta, pelo participante, pode ser considerada 

circunstância agravante para a imposição de eventual penalidade. Desse modo, fica 

 
16 O Regulamento Processual é o conjunto normativo administrativo, aprovado pelo Conselho de 
Supervisão, que dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito da BSM, bem como a imposição de 
penalidades, entre outros objetos. O Regulamento atual, quando da redação deste guia, é o aprovado 
em 25.06.2018, disponível em: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-
regras/Regulamento-Processual-da-BSM-25062018.pdf>. 
17 Art. 3º, caput e § único, do Regulamento Processual da BSM. 
18 Art. 4º do Regulamento Processual da BSM. 
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a critério do Diretor de Autorregulação decidir se é o caso de envio de Medida de 

Orientação ou de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, de acordo 

com os indícios verificados e a gravidade da conduta: 

 

Fluxograma 12 Constatação de irregularidade na BSM 

 

 

Na segunda hipótese, instaurar-se-á o PAD mediante oferecimento de Termo 

de Acusação pelo Diretor de Autorregulação, quando houver indícios suficientes da 

prática de ilícito. Em seguida, o acusado será intimado para apresentar defesa e 

eventual proposta de Termo de Compromisso19, devendo também especificar as 

provas que pretende produzir. 

Na ausência de proposta ou se ela for rejeitada, terá início a fase de instrução, 

cabendo ao Diretor de Autorregulação determinar a realização de diligências ou a 

produção de provas, de ofício ou a requerimento do acusado20. Além disso, ele 

também pode solicitar a elaboração de parecer jurídico, ou de outra natureza 

técnica, sobre a acusação ou as razões de defesa. 

O julgamento é realizado por uma Turma do Conselho de Supervisão, 

composta por 3 de seus membros, um dos quais será o Relator do processo, 

designados por sistema de distribuição. Nesse período, o Relator poderá solicitar 

ao Diretor de Autorregulação que realize diligências ou produza provas adicionais, 

devendo marcar a data do julgamento e intimar o acusado, que pode apresentar 

memorial escrito, com no mínimo 10 dias de antecedência. 

O julgamento será feito em sessão pública, na qual se abrirá espaço para a 

sustentação do Diretor de Autorregulação e da Defesa, pelo prazo individual de 15 

minutos, podendo o primeiro replicar e a segunda treplicar, pelo prazo de cinco 

minutos cada um. A decisão será, então, proferida na presença de todos. 

O acusado poderá ele interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Pleno do 

Conselho de Supervisão, nos 15 dias seguintes. Deve-se, então, sortear o Relator, 

que poderá ser qualquer membro do Conselho que não tenha atuado na decisão 

recorrida. Aplicam-se, ao julgamento do recurso, todas as regras relativas ao de 

 
19 Exceto quando se tratar de infração à Lei de Lavagem de Dinheiro. 
20 Eventual pedido de produção de provas será decidido pelo Diretor de Autorregulação, sendo cabível 
recurso a uma Turma do Conselho de Supervisão no caso de decisão denegatória. Os membros da 
Turma serão designados através de sistema de distribuição, que também sorteará o Conselheiro 
Relator do processo, e será a Turma preventa para realizar o julgamento. 
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primeira instância administrativa21 exceto a de possibilidade de recurso, uma vez 

que a decisão do Pleno é final na esfera administrativa, não sendo possível recurso 

nem à Comissão de Valores Mobiliários. 

 

Fluxograma 13 - Processo Administrativo Disciplinar na BSM 

 

 

2. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RITO SUMÁRIO 

O Rito Sumário é o procedimento previsto no Capítulo IV do Regulamento 

Processual da BSM, é o adequado para o trâmite dos processos que envolvam as 

infrações de natureza objetiva nas hipóteses de (i) “desenquadramento do 

Participante em relação aos requisitos financeiros dispostos nas regras de acesso 

aos mercados administrados pela B3”; e (ii) “descumprimento do dever das pessoas 

vinculadas [de] operarem por intermédio do Participante a que estiverem 

vinculadas”. 

Considera-se instaurado o processo administrativo com a intimação do 

acusado, que deverá apresentar defesa no prazo de 15 dias, junto de eventual 

proposta de Termo de Compromisso e/ou pedido de produção de provas22. Além 

das provas requeridas pela parte, o Diretor de Autorregulação também pode 

determinar a realização de diligências ou a produção de provas complementares. 

 
21 Especificamente as relativas à antecedência da intimação do acusado, à possibilidade de 
apresentação de memoriais, à publicidade da sessão, aos prazos para sustentação oral, ao 
proferimento da decisão e à comunicação formal. 
22 O pedido de produção de provas será julgado pelo Diretor de Autorregulação, de cuja decisão 
denegatória caberá recurso a uma Turma do Conselho de Supervisão, composta por 3 membros 
designados por distribuição, um dos quais será o Relator. 
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Diferentemente do que ocorre no Procedimento Ordinário, a competência 

para julgar o Processo de Rito Sumário é do Diretor de Autorregulação, e não de 

Turma do Conselho de Supervisão. Além disso, o julgamento ocorre não em sessão 

pública, mas em sessão reservada, independentemente da presença do acusado e 

de seus representantes. 

Por outro lado, é possível interpor recurso contra a decisão do Diretor, que 

deve ser julgado pelo Pleno do Conselho de Supervisão, em sessão pública, com a 

possibilidade de sustentação oral23. A decisão do Pleno, por sua vez, é definitiva. 

 

Fluxograma 14 Oportunidades de Defesa 

 

 

3. DO TERMO DE COMPROMISSO 

O Termo de Compromisso é um instrumento para solução consensual de 

litígios, pelo qual o acusado compromete-se a cessar a prática de atividades ou 

atos considerados infringentes pela BSM, além de corrigir as irregularidades 

apontadas ao longo do processo, indenizando eventuais prejuízos24. Em 

contrapartida, o Conselho de Supervisão encerra o Processo Administrativo 

Disciplinar sem confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de 

ilicitude da conduta analisada. 

 
23 Segue-se, de maneira geral, as mesmas regras processuais do julgamento em primeira instância 
administrativa do Procedimento Ordinário, conforme se observa nos arts. 35 a 37 do Regulamento 
Processual da BSM. 
24 Na hipótese de danos a investidores ou outros prejudicados, o Diretor de Autorregulação poderá 
notificá-los para que forneçam informações acerca da quantificação do valor que poderá vir a ser-lhes 
pago com a celebração do Termo de Compromisso, sem que isso lhes atribua a condição de parte do 
processo. 
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A proposta pode ser encaminhada pelo acusado a qualquer tempo, desde 

que antes do julgamento em primeira instância25, e será apreciada pelo Pleno do 

Conselho de Supervisão, único competente para tal, que pode suspender o 

processo administrativo para a devida apreciação do instrumento, bem como 

solicitar que o acusado preste esclarecimentos por escrito. 

Se a proposta for rejeitada, continua-se o Processo Administrativo 

Disciplinar; se ela for aceita, celebra-se o Termo de Compromisso e, uma vez 

cumpridas as suas condições pelo acusado, a acusação é arquivada e o processo, 

encerrado: 

 

Fluxograma 15 - Proposição de Termo de Compromisso na BSM 

 

 

4. COMPETÊNCIA RECURSAL 

Além do Processo Administrativo Disciplinar, é de competência do 

Conselho de Supervisão julgar os recursos interpostos contra (i) decisão do 

Presidente da B3 que determinar a aplicação de penalidade em decorrência de 

infração às normas regulamentares e operacionais da B3; (ii) decisão da Diretoria 

da B3 que negar pedido de credenciamento de Operador; (iii) decisão da B3 que 

suspender o acesso de Participante às Conexões Automatizadas; e (iv) decisões do 

Diretor de Autorregulação previstas no Art. 28, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVII, do 

Estatuto Social da BSM26. 

Nas 3 primeiras hipóteses, o recurso deverá ser interposto perante a B3, e, 

na última, perante a BSM. O prazo para interposição é de 5 dias a partir da ciência 

da decisão e os recursos terão efeito suspensivo. 

 
25 Quando a proposta for apresentada após a distribuição para julgamento pela Turma, ela fará análise 
de admissibilidade antes de encaminhá-la ao Pleno, considerando o conteúdo da proposta, a gravidade 
da suposta infração e o tempo transcorrido durante o processo. 
26 Disponível em: <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/Regula 
mento-Processual-da-BSM-25062018.pdf>. 
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O PROCEDIMENTO DE AUTORREGULAÇÃO DA ANBIMA 

 

A ANBIMA27 é uma associação civil sem finalidade econômica, a qual possui

a finalidade promover a prática das atividades de autorregulação nos mercados 

financeiro e de capitais, inclusive através da elaboração, negociação e implantação 

de Códigos de Regulação e Melhores Práticas que definam normas e procedimentos 

e prevejam punições decorrentes do descumprimento de tais Códigos, a serem 

observados por todos os Associados e outras entidades que decidirem aderir a tais 

normas.  

Para isso, monitora constantemente o mercado, por meio de uma série de 

ações da área de Supervisão de Mercados detectando operações irregulares e 

aplicando as penalidades aplicáveis.  

As normas procedimentais aplicáveis aos processos da ANBIMA se 

encontram no Código ANBIMA dos Processos de Regulação e Melhores Práticas. 

Cumpre ressaltar que nos Códigos de Regulação e Melhores Práticas28 são 

replicadas as disposições do Código de Processos referentes ao procedimento. 

Porém, as penalidades aplicáveis, os limites de tais penalidades e o mecanismo do 

descumprimento objetivo, não se encontram no Código de Processos, sendo 

especificados em cada um dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas. 

 

Fluxograma 16 – Composição e Competência 

 

 

 
27 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. 
28 Nomeadamente: Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de 
Recursos de Terceiros; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de 
Produtos de Investimento; Código ABVCAP | ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o 
Mercado de FIP e FIEE; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas; 
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Serviços Qualificados ao Mercado de 
Capitais; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação 
Continuada; Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas e Código 
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas De Negociação de Instrumentos Financeiros. 
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1. DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

O Procedimento para Apuração de Irregularidades (PAI) é uma função 

desempenhada pelas Áreas Técnicas da ANBIMA, que visa apurar eventuais 

descumprimentos às disposições dos respectivos Códigos de Regulação e Melhores 

Práticas. O PAI pode ser iniciado de ofício pelas Áreas Técnicas decorrente de sua 

atividade de supervisão ou por denúncias formuladas pelas Instituições 

Participantes. 

As Comissões de Acompanhamento participam de todas as fases do PAI, 

atuando como fiscalizadora da atividade investigativa desempenhada pelas Áreas 

Técnicas, devendo ser informadas sobre a abertura do PAI e de seu encerramento, 

mediante a apresentação do relatório. 

 

Fluxograma 17 - Abertura do Procedimento para Apuração de Irregularidades 

 

 

Iniciada a apuração coma abertura do PAI, a Área de Supervisão notifica as 

partes envolvidas, indicando de forma resumida os fatos abrangidos pela 

investigação. Nesse ato também, caso julgue necessário, a Área de Supervisão irá 

desempenhar diversos atos investigativos, que podem incluir a exigência de 

documentos e esclarecimentos dos investigados. O prazo concedido para 

cumprimento dos requerimentos de documentos e esclarecimentos é de 10 dias 

corridos a contar do recebimento da solicitação, podendo ser prorrogado pela 

Comissão de Acompanhamento. 

Em alguns casos, por peculiaridades técnicas dos fatos, poderá ser 

contratada assessoria técnica para auxiliar o trabalho da Área de Supervisão. A 

contratação de referida assessoria deverá ser aprovada pela Diretoria da ANBIMA.  
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Além disso, na hipótese de ocorrerem fatos relevantes novos, que não 

constavam na notificação enviada anteriormente às partes envolvidas, deverá 

ocorrer um aditamento de tal notificação para incluir tais fatos. 

 

Fluxograma 18 - Intimação do Investigado na ANBIMA 

 

 

Munida de todos elementos obtidos durante a fase de apuração, a Área de 

Supervisão poderá concluir pelo pequeno potencial de dano e fácil reparabilidade 

da infração, que deverá então elaborar carta de recomendação na qual proporá a 

adoção de medidas visando ao ajuste de condutas, sujeita à aprovação dos 

presidentes da Comissão de Acompanhamento e do Conselho de Regulação de 

Melhores Práticas.  

Caso contrário, verificando-se a gravidade das infrações apuradas, a Área de 

Supervisão elaborará o relatório circunstanciado, que será encaminhado para a 

Comissão de Acompanhamento para apreciação. Ao receber o relatório, a Comissão 

deverá notificar os investigados para a apresentação de manifestação prévia, em 

um prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.  

Após isso, o relatório será encaminhado ao presidente do Conselho de 

Regulação e Melhores Práticas, que decidirá pela instauração do processo ou pelo 

arquivamento do relatório. Decidindo pela instauração de processo, será realizada 

a distribuição, mediante sorteio, a um dos membros do Conselho de Regulação e 

Melhores Práticas, que atuará como seu relator e o conduzirá até o julgamento. 
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Fluxograma 19 - Encaminhamento ao Conselho da ANBIMA 

 

2. DO PROCESSO DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS 

Uma vez instaurado e distribuído, o processo se inicia com a determinação, 

pelo relator, que a Área de Supervisão notifique os interessados para a 

apresentação da defesa escrita. O prazo concedido para a apresentação da defesa 

é de 10 dias corridos a partir do recebimento da notificação, sendo facultado a sua 

prorrogação. 

Após a apresentação da defesa, o Relator poderá determinar diligências 

adicionais. Caso sejam realizadas diligências, os interessados deverão ter nova 

oportunidade de se manifestar, apresentando um aditamento à defesa. Com base 

nos elementos e informações levantadas nas etapas anteriores, o Relator deverá 

elaborar o relatório, contendo a descrição da infração, as razões da defesa, a 

imputação legal e as penalidades aplicáveis. O Relator encaminha o relatório aos 

demais membros do conselho determina a data, horário e local da sessão de 

julgamento, que deverá ser informada aos interessados. 
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Fluxograma 20 - Oportunidades de defesa 

 

 

A sessão de julgamento é presidida pelo Presidente do Conselho de 

Regulação e de Melhores Práticas e o quórum mínimo para instalar a sessão é de 

um terço dos membros do Conselho. O presidente da sessão realizará a chamada 

do processo, iniciando os trabalhos da sessão. A primeira manifestação é feita pela 

Assessoria Jurídica da ANBIMA, que irá abordar aspectos formais do processo. Em 

seguida, os interessados realizam a sustentação oral.  

Por fim, os membros do Conselho presentes irão julgar o caso, o que pode 

ser interrompido por eventual pedido de vista. Não ocorrendo o pedido de vista, os 

membros do Conselho irão proferir os seus votos, sem a presença dos interessados. 

O primeiro voto será o do relator e o Presidente somente vota em caso de empate. 

Concluído o julgamento, o relator irá lavrar o acórdão, ao qual não cabe recurso. 

Contudo, é admissível o pedido de revisão, quando houver fato novo não conhecido 

por ocasião do julgamento do Processo de Regulação e Melhores Práticas, 

competindo ao Presidente do Conselho de Regulação e Melhores Práticas decidir 

sobre o seu cabimento. 
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Fluxograma 21 - Audiência na ANBIMA 

 

 

3. DOS DESCUMPRIMENTOS OBJETIVOS

No exercício de suas atividades de fiscalização, a Área de Supervisão pode 

aplicar automaticamente multas às instituições participantes pelo denominado 

descumprimento objetivo. São casos em que há infração a dispositivos que 

dispensam a produção de provas ou investigação adicional. 

Os Códigos de Regulação e Melhores Práticas tem redação muito semelhante 

no artigos que enumeram as hipóteses de descumprimento objetivo, são elas: (i) 

ausência dos requisitos exigidos para a elaboração do documentos exigidos nos 

Códigos; (ii) descumprimento dos prazos estabelecidos nos Códigos; e (iii) 

descumprimento dos prazos estabelecidos pela Área de Supervisão.  

Há, contudo, a possibilidade de o Conselho de Regulação e Melhores Práticas 

decidir sobre casos excepcionais que, mesmo diante da infração objetiva, não 

ensejam a aplicação da multa. 
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4. DO TERMO DE COMPROMISSO 

Durante o curso do PAI ou do Processo, as partes envolvidas poderão 

apresentar proposta de Termo de Compromisso em qualquer momento até a data 

da sessão de julgamento. O Conselho de Regulação e Melhores Práticas irá receber 

e negociar com os interessados as condições do Termo de Compromisso.  

Na apreciação da proposta de celebração de Termo de Compromisso, o 

Conselho de Regulação e Melhores Práticas levará em consideração a sua 

conveniência e oportunidade, bem como a natureza da possível infração. Uma vez 

aceita a proposta de celebração de Termo de Compromisso, deverá ocorrer a 

assinatura do Termo de Compromisso pelo Presidente do Conselho e, quando 

ocorrer em fase processual, pelo relator do processo. Os interessados deverão 

comprovar o cumprimento das condições perante o relator do processo. Em caso 

positivo, o relator informará o fato ao Presidente do Conselho, que determinará o 

arquivamento do processo 

 

Fluxograma 22 - Proposição de Termo de Compromisso
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O RECURSO AO CRSFN 

 

O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é o órgão colegiado, 

integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com a função de julgar, em última 

instância administrativa, conforme previsto no Art. 2º do Decreto 9.889/19, dos 

recursos de decisão do Colegiado da CVM, do BACEN, da SUSEP, de autoridades 

competentes para aplicação da Lei de Lavagem de Dinheiro e do cancelamento do 

registro especial de empresas comerciais exportadoras na SRF. 

 

Fluxograma 23 - Organograma do Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional 

 

 

O procedimento do CRSFN abarca todas as decisões de mérito dos órgãos 

ou entidades submetidas ao seu controle, não havendo separação de competência 

em razão da simplicidade da matéria. Interposto o recurso, será ele autuado e 

distribuído a um Conselheiro Relator, mediante sorteio em sessão pública, 

seguindo-se a ordem cronológica de ingresso no Conselho29. 

Após a distribuição, entendendo o Relator (ou demais Conselheiros) que há 

controvérsia jurídica a ser resolvida, poderá ele requerer à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional que a aprecie e elabore manifestação escrita, no prazo de 180 

 
29 Segundo o art. 14 do Regimento Interno do CRSFN, terão tramitação prioritária os recursos de 
interesse de idosos, mediante requerimento da parte; os indicados pelo Presidente em decisão 
fundamentada; os indicados por dirigente do órgão ou entidade recorridos, com anuência do Presidente 
do CRSFN; e os que envolverem penalidade de inabilitação ou qualquer forma de impedimento ou 
proibição de exercício do cargo. 
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dias. É facultado, também, tanto ao Relator quanto ao Procurador da Fazenda 

Nacional, requerer as diligências e esclarecimentos que entenderem necessários. 

O julgamento do recurso deverá ocorrer em sessão pública, presencial30, cuja 

pauta será publicada no sítio eletrônico do CRSFN com, no mínimo, oito dias de 

antecedência. O quórum para deliberação é de três quartos dos membros do 

Conselho, cujas decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente 

da sessão também o voto de qualidade. 

Havendo decisão, será publicado o respectivo Acórdão, em face do qual 

pode ser protocolado Pedido de Esclarecimento31, nos casos de omissão, 

contradição ou obscuridade; ou requerimento de correção de erro ou inexatidão 

material, o que enseja, em caso de deferimento, a lavratura de novo Acórdão32 (Arts. 

31 e 32 do Regimento Interno do CRSFN). 

Findo o julgamento e as providências a cargo do Conselho, os autos serão 

remetidos ao órgão ou entidade de origem, para cumprimento da decisão. 

Acompanhe, a seguir, o fluxograma completo do Procedimento Ordinário: 

 

 
30 A sessão poderá ser não presencial quando se tratar de recurso de decisão que tenha aplicado a 
penalidade de advertência ou multas isoladamente inferiores a R$50.000,00, ou quando se tratar de 
matéria objeto de Súmula do CRSFN, independentemente de valor, sem que tenha havido decisão 
monocrática do Presidente durante o processo (Art. 20, §3º do Regimento Interno). 
31 O Pedido de Esclarecimento deve ser apresentado mediante petição fundamentada e dirigida ao 
Presidente, no prazo de cinco dias a partir da divulgação do acórdão ou, no caso de autoridade 
encarregada da execução, no prazo de trinta dias contados do recebimento dos autos após o 
julgamento. 
32 O erro ou inexatidão material pode ser corrigido de ofício pelo Colegiado. 
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Fluxograma 24 - Recurso junto ao CRSFN 

 

 

1. DAS SÚMULAS 

O Regimento Interno do CRSFN prevê a edição de Súmulas que 

consubstanciem o entendimento sobre assuntos recorrentes, com efeito vinculante 

para os integrantes do Conselho a partir de sua publicação no Diário Oficial da 

União. A Súmula pode ser proposta por qualquer Conselheiro, bem como por 

Procurador da Fazenda Nacional, e deve ser aprovada por três quartos da 

totalidade dos Conselheiros, podendo ser revista ou cancelada seguindo-se o 

mesmo procedimento. 

 

2. DA REVISÃO 

As decisões proferidas pelo CRSFN estão sujeitas à revisão quando surgirem 

fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da 

pena aplicada33, assim entendidas as seguintes hipóteses: (i) decisão 

manifestamente contrária a texto expresso de lei ou à prova dos autos; (ii) decisão 

baseada exclusivamente em depoimentos, exames ou documentos juridicamente 

33 O Regimento Interno do CRSFN dispõe expressamente sobre a aplicabilidade do art. 65 da Lei de 
Processo Administrativo Federal, nº 9.784/99: “Os processos administrativos de que resultem sanções 
poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou 
circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada”. 
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inválidos; (iii) surgimento de prova nova da inocência do apenado; (iv) proferimento 

de decisão por prevaricação, concussão, corrupção, impedimento ou 

incompetência absoluta; (v) decisão fundada em erro de fato; e, (vi) decisão 

fundada em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

A revisão pode ser procedida a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, antes 

de extinta a punibilidade do agente, havendo legitimidade para propô-la o apenado, 

os Conselheiros e Procuradores da Fazenda Nacional, e o órgão ou entidade de 

primeira instância. O pedido deve ser dirigido ao Presidente do Conselho, que fará 

o juízo de admissibilidade, podendo requisitar manifestação do Procurador da 

Fazenda Nacional para que o auxilie. Admitido o pedido, haverá a sua distribuição34, 

com sorteio do Relator em sessão pública, ficando excluído o Conselheiro Relator 

do Acórdão que se pretende revisar. 

É importante ressaltar que o pedido de revisão não possui efeito suspensivo, 

de tal sorte que não impede o exercício de atos executivos. Se julgado procedente, 

o CRSFN poderá reformar a decisão ou anular o processo. Por outro lado, se julgado 

improcedente, a decisão será mantida, sendo vedado o agravamento da sanção. 

 

Fluxograma 25 - Pedido de Revisão 

 

 

 
34 Art. 44, §1º, do Regimento Interno: “O pedido de revisão será processado por instrumento, formado 
pela parte interessada com cópia das peças principais do processo originário, sob pena de 
indeferimento sumário por decisão do Presidente”. 


