
 
 
PAUTA DE SESSÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES – CVM 
ATUALIZADA EM 16.11.2020 
 
 
I – RETIRADAS DE PAUTA: 
 
PAS CVM Nº 19957.010637/2019-51 (RJ2015/2386) 
De ordem do Diretor Henrique Machado, informa-se que o processo em epígrafe, pautado para julgamento em 

01.12.2020, foi retirado de pauta, sine die. 

Retirada da Pauta publicada no Diário Eletrônico em 04.11.2020 

 
PAS CVM Nº 19957.011633/2017-29 (RJ2018/325) 
De ordem da Diretora Flávia Perlingeiro, informa-se que o processo em epígrafe, pautado para julgamento em 

24/11/2020, foi retirado da pauta de julgamentos deste e incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 

15/12/2020 

Retirada da Pauta publicada no Diário Eletrônico em 03.11.2020 
 
 
II – PROCESSOS PAUTADOS: 
 
PAS CVM nº 19957.010899/2019-16 (RJ2019/9263) 
Data: 17.11.2020 

Horário: 15h 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa  

Superintendência: SNC 

Procurador: Ilene Patrícia Najjarian 

Objeto do processo: apurar responsabilidade pelo descumprimento ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, por 

deixar de observar o item 11(a) da NBC TA e os itens 10, 11 e 12 da NBC TA 700. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 22/10/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

 

PAS CVM nº 19957.008751/2019-11 (RJ2019/6757) 
Data: 17.11.2020 

Horário: 15h 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa  

Superintendência: SMI 

Procurador: Ilene Patrícia Najjarian 

Objeto do processo: Apurar prática de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários por meio de 

operações de mesmo comitente (OMC), em infração ao item I c/c item II, letra “b” da Instrução CVM nº 8/1979. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 22/10/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

 

PAS CVM nº 19957.005704/2019-16 (SP2019/333) 
Data: 01.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa  

Superintendência: SMI 

Procurador: Ilene Patrícia Najjarian 

Objeto do processo: Apurar suposta realização de insider trading, em infração ao art. 155, §1º, da Lei n° 6.404/76 

c/c art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002 e ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13, §1º da 

Instrução CVM nº 358/02 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 07/10/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 



 

PAS CVM nº 19957.011659/2019-39 (05/2014) 
Data: 01.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Diretor Henrique Machado  

Superintendência: SPS 

Procurador: Ilene Patrícia Najjarian 

Objeto do processo: Apurar a utilização de informação relevante ainda não divulgada ao mercado em negócios com 

ações de emissão da CCX Carvão da Colômbia S.A., em infração ao disposto no art. 155, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 

c/c art. 13, § 1º, da Instrução CVM nº 358/2002. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 05/11/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

PAS CVM nº 19957.006275/2019-02 (RJ2019/4246) 
Data: 01.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Diretor Henrique Machado  

Superintendência: SEP 

Procurador: Ilene Patrícia Najjarian  

Objeto do processo: Apurar suposta infração ao disposto no art. 12, §1º e §4º, da Instrução CVM nº 358/2002, em 

razão da ausência de comunicação à companhia de alienação de participação acionária relevante. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 06/11/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

PAS CVM nº 19957.000238/2019-82 (RJ2019/3052) 
Data: 08.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa  

Superintendência: SMI 

Procurador: Danielle Barbosa 

Objeto do processo: Apurar as responsabilidades de UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA, LEIDIMAR 

BERNARDO LOPES, ALBERI PINHEIRO LOPES e FERNANDO MARQUES LUSVARGHI por infração ao que dispõem os 

arts. 16, I, e 19, caput, da Lei 6.385. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 13/11/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

 

PAS CVM nº 19957.005263/2019-52 (RJ2019/3348) 
Data: 08.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Presidente Marcelo Barbosa  

Superintendência: SEP 

Procurador: Danielle Barbosa 

Objeto do processo: Apurar a responsabilidade de (i) Dimitri Alves Dutra Bittencourt; (ii) Joedir Dilson do Lago; (iii) 

Luiz Marcelo Pimpão Ferraz; (iv) Sílvio Omar Leal dos Santos; (v) Fabio de Oliveira Moser; (vi) Renê Sanda; e (vii) 

Carlos Eduardo Marun Bark, na qualidade de administradores da Inncorp S.A., em decorrência da infração a diversos 

artigos da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 480/09. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 13/11/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

 

 

 

 



 

PAS CVM nº 04/2016 (19957.001493/2016-08) 
Data: 15.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Diretor Gustavo Gonzalez  

Superintendência: SPS 

Procurador: Leonardo Montanholi 

Objeto do processo: Eventual atuação irregular da Onze Agentes Autônomos de Investimento, vinculada à Petra 

Personal Trader CTVM S.A 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 16/10/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

 
 
PAS CVM nº 19957.011633/2017-29 (RJ2018/325) 
Data: 15.12.2020 

Horário: 15h 

Relator: Diretora Flávia Perlingeiro  

Superintendência: SRE 

Procurador: Leonardo Montanholi  

Objeto do processo: Apurar suposta realização de oferta pública de ações sem a obtenção do registro previsto no 

art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003. 

Pauta publicada no Diário Eletrônico de 03/11/2020 

 

Informamos que o processo em epígrafe foi incluído na pauta da sessão de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores – CVM, a ser realizada de modo exclusivamente digital, por videoconferência, nos termos da 

Deliberação CVM nº 855/2020, bem como dos artigos 20 e 49 da Instrução CVM nº 607/2019 

 

 

 

 

 

Em caso de opção pela utilização de mídia eletrônica por parte da defesa, conforme previsto na Deliberação 
CVM nº 855, item I, "d", faz-se necessário que o arquivo seja enviado à Divisão de Controle de Processos - 
CCP em até 48h antes da sessão de julgamento e que cumpra os seguintes requisitos técnicos: 

• Gravação em qualidade Standard Definition (SD - 480p)  

• Formato dos arquivos sejam .mov ou .mp4  

Destacamos que a prévia preparação da autarquia não elimina riscos em relação à transmissão pública do 
arquivo enviado regularmente pelo acusado, de modo que, por questões técnicas, o vídeo poderá não ser 
reproduzido durante a sessão pública, caso em que o Colegiado e a PFE farão sua visualização em separado. 
 

 

 


