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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PLANO
PLANO DE TRABALHO
Este Plano de Trabalho compreende as ações e objetivos pretendidos com a
celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e o Tribunal de Contas da União (TCU), visando ao intercâmbio
de conhecimentos, informações e bases de dados entre as duas Instituições (Acordo).
CONSIDERANDO:
que a CVM, por meio do Projeto Estratégico Insider, identificou a necessidade de acesso a bases de dados além
das de que dispõe, a fim de aprimorar sua capacidade investigativa, inicialmente no que concerne ao uso de
informação privilegiada no mercado de valores mobiliários, bem como, subsidiária e posteriormente, no que
tange a outros delitos de mercado;
que durante a execução do referido Projeto, contatos com o TCU permitiram identificar que essa Instituição
detém, em suas bases, dados que podem atender às necessidades da CVM, e que, por sua vez, o TCU tem
interesse em dispor de dados não sigilosos sob responsabilidade desta CVM, organizados de forma estruturada,
ou seja, a troca de tais dados é de interesse comum das duas Instituições;
que o Grupo do Projeto Insider manteve conversas com representantes do TCU no sentido de viabilizar o Acordo
entre as duas Instituições para troca de conhecimentos, informações e bases de dados, contando com deliberações
do Comitê de Governança Estratégica (CGE) da CVM (links SEI), aprovando a iniciativa;
que, em atenção à CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU nº 54/2013, revisada pelo Parecer nº 00004/2016
/DEPCONSU/CPCV/PGF/AGU, o PARECER n. 00192/2016/GJU1/PFECVM/PGF/AGU (link SEI)
recomendou que conste, da instrução do processo que culminará com a celebração do Acordo, Plano de Trabalho
“que contemple as informações elencadas nos incisos I, II, III e VI do parágrafo 1º do art. 116 da Lei nº
8.666/1993 [….]”,
A EQUIPE DO PROJETO INSIDER VEM APRESENTAR PLANO DE TRABALHO VERSANDO SOBRE O ACORDO EM
QUESTÃO, NA FORMA ABAIXO
OBJETO (art. 116, § 1o, I, Lei 8.666/93)
O presente acordo tem por objetivos conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública e contribuir
para melhoria da Administração Pública por meio da transferência de conhecimentos e do acesso a sistemas e informações
constantes de bases de dados a cargo dos partícipes.
O Acordo de Cooperação Técnica entre CVM e TCU abarcará o intercâmbio de conhecimentos, informações e
bases dados entre as duas Instituições, a fim de que ambas possam, em suas respectivas esferas de atuação, congregar informações
importantes para a instrução de processos de natureza de supervisão, fiscalização e sanção.
METAS A SEREM ATINGIDAS (art. 116, § 1o, II, Lei 8.666/93)
Identificação de vínculos entre investigados, viabilizando procedimentos sancionadores em face de participantes de mercado
que, de outra maneira, não seriam alcançados;
Celeridade processual, com resposta mais rápida ao mercado e aumento do efeito educacional (dissuasor) das sanções;
Diminuição dos custos diretos e indiretos dos procedimentos de investigação, por meio da automação e otimização das
pesquisas, ora realizadas manualmente;
Troca de conhecimentos entre os técnicos das duas Instituições sobre aquisição, armazenamento, análise e modelagem de
dados; e
Fomento, na CVM, da utilização e tratamento de dados estruturados nas diversas áreas de atuação da Autarquia, inclusive no
que tange à política de dados abertos do Governo Federal, nos termos do Decreto 8.777, de 11.5.2016, ao compartilhamento
de bases de dados na administração pública federal (entre órgãos do Poder Executivo), conforme o Decreto 8.789, de
29.8.2016, e ao uso de tecnologias inovadoras, com ênfase em capacitação de pessoal e desenvolvimento/aquisição de
estrutura de TI.
EXECUÇÃO (art. 116, § 1o, III, Lei 8.666/93)
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Seleção Interna de Servidores
Esta etapa compreende a seleção, nos quadros de pessoal das duas Instituições, dos servidores que terão acesso ao
ambiente disponibilizado para acesso a suas bases de dados.
Com efeito, no caso da CVM, tal etapa já foi realizada, após deliberação do CGE e chamamento interno, que
culminou com a seleção de dois servidores efetivos, os inspetores Alan Miranda e Guilherme Tadiello.
Celebração
A celebração do Acordo dar-se-á mediante a assinatura das autoridades competentes de cada órgão após aprovação
bilateral de seu texto.
Formas de Acesso
A CVM alcançará os dados do TCU por meio de acesso remoto, fornecido por este àquela, a sua base, em ambiente
de Microsoft SQL Server, sem prejuízo de posterior acesso de forma diversa.
A CVM terá acesso a todos os dados Categoria I (Públicos), Categoria II (Com acesso a terceiros contemplado nos
acordos celebrados entre o TCU e o órgão detentor dos dados) e os de Categoria III (Restritos), desde que comprove seu acesso
por meio de outros Acordos/Convênios, como é caso dos dados da base SERPRO da Receita Federal do Brasil.
O TCU terá acesso ao dados da CVM por meio de envio, após extração, de arquivos separados por vírgula (.csv).
As bases a serem fornecidas pela CVM são as listadas a seguir, sem prejuízo de cessão de outras não-sigilosas pelas
quais o TCU vier a manifestar interesse, e dentro da capacidade operacional da Autarquia em fornecê-las:
Acionistas relevantes de Companhias Abertas brasileiras (já gerada, em processo de validação);
Relação de partes relacionadas de Companhias abertas;
Relação dos Administradores de Companhias Abertas brasileiras, incluindo membros de diretoria, conselho de
administração e conselho fiscal, e remuneração média (já gerada, em processo de validação);
Relação dos fundos de investimento brasileiros; e
Cadastro de Participantes do mercado envolvidos no registro e comercialização dos Títulos e Valores Mobiliários
(Administradores de carteira, Analistas de Valores mobiliários, Auditores independentes, Corretoras e Distribuidoras,
Bancos de Investimentos, Bancos Múltiplos com Carteiras de Investimentos, Agentes Autônomos de Investimentos,
Consultores de Valores Mobiliários, Investidores não residentes)
INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO, BEM COMO CONCLUSÃO DAS ETAPAS (art. 116, § 1o, VI, Lei
8.666/93)
Estimamos que o Acordo seja celebrado entre as Instituições ainda no início de 2017, quando o acesso bilateral aos
respectivos dados deve-se iniciar.
O Acordo terá validade de 60 meses, de modo que o intercâmbio permanecerá ocorrendo até seu termo, tanto com o
acesso do servidores da CVM às bases do TCU quanto da cessão dos arquivos estruturados da CVM ao TCU.
Os arquivos produzidos pela CVM serão atualizados periodicamente, pelo menos a cada novo exercício, quando
serão reintegrados às bases do TCU. Como a CVM terá acesso à base Microsoft SQL server, sua atualização não precisará ser
demandada.
No caso da CVM, os servidores com acesso às bases do TCU o farão, em um primeiro momento, para se
familiarizarem com o sistema, mapeando as bases disponíveis e identificando os possíveis cruzamentos. Tal fase é estimada em
três mesesapós o início do acesso. Em um segundo momento, realizarão os cruzamentos, buscando identificar vínculos entre
pessoas físicas e jurídicas, na instrução dos Casos Pilot do Projeto Insider. Estima-se que esta fase perdure pelos seis a nove meses
subsequentes. Paralelamente, tentar-se-á automatizar as pesquisas, otimizando o processo. Após a consolidação das pesquisas de
vínculos nos casos de Insider Trading, estender-se-ão as pesquisas para casos lidando com os demais delitos de Mercado.
Documento assinado eletronicamente por Marcel Tavares Quinteiro Milcent Assis, Gerente, em 23/01/2017, às 16:34,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Milla Bezerra de Aguiar, Subprocurador-Chefe, em 23/01/2017, às 16:40,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Jose Busato, Analista, em 23/01/2017, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Neisson Dantas Espirito Santo, Inspetor, em 23/01/2017, às 16:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Camila Rossini Pantera, Chefe de Gabinete, em 23/01/2017, às 17:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Pinho Cotrim, Gerente em exercício, em 24/01/2017, às 09:49, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0217874 e o código CRC 4FC55826.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0217874 and the "Código CRC" 4FC55826.
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