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AFASTAMENTO DO PAÍS 
 

O Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, tendo em vista o Decreto nº 1.387, de 07 de 
fevereiro de 1995, com nova redação dada pelo Decreto nº 3.025, de 12 de abril de 1999, e no 
uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 9º da Portaria nº 530, de 11 de novembro de 
2009, autorizou o afastamento do País de: 
 
� Despacho de 16 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 17 
subsequente, seção 2, p. 35: 
 
- MARCEL TAVARES QUINTEIRO MILCENT ASSIS, Gerente de Processos Sancionadores - 
1, MILLA BEZERRA DE AGUIAR, Subprocuradora-Chefe da Subprocuradoria Jurídica 4 e de 
NEISSON DANTAS DO ESPÍRITO SANTO, Inspetor da Gerência de Acompanhamento de 
Mercado - 2, no período de 25 de novembro a 02 de dezembro de 2016, inclusive trânsito, com 
ônus, a fim de participarem da Visita Técnica à ASIC – Australian Securities and Investment 
Commission, que se realizará em Sydney, Austrália. (Processo nº RJ-2016-7877). 
 
� Despacho de 17 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 18 
subsequente, seção 2, p. 27: 
 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 27 de novembro a 06 de dezembro de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
participar da Reunião do Comitê No 4 e do Grupo Escrutinador da IOSCO e da Reunião do 
Comitê Permanente de Implementação de Padrões do Financial Stability Board, que se realizarão 
em Hong Kong, China e Singapura, Singapura. (Processo nº RJ-2016-8259). 
 
� Despacho de 23 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 21 
subsequente, seção 2, p. 34: 
 
- DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO, Superintendente de Relações com Investidores 
Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no período de 04 a 16 de dezembro de 2016, 
inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 2016 Annual Meeting of the Credit Rating 
Agencies Supervisory Colleges , da Reunião do Comitê No 6 da IOSCO e do Seminário da Brazil 
American Chamber sobre Novas Regras dos Private Equity Funds, que se realizarão em Paris, 
França e Nova York, EUA. (Processo nº RJ-2016-8302). 
 
� Despacho de 18 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 24 
subsequente, seção 2, p. 35: 
 
- RUDRÁ BALMANT FERREIRA DE MOURA, Assistente Técnico da Assessoria de Análise e 
Pesquisa, no período de 04 a 08 de dezembro de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de 
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participar da Reunião do Comitê de Riscos Emergentes da IOSCO, que se realizará em Hong 
Kong, China. (Processo nº RJ-2016-8440). 
 
� Despacho de 28 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 29 
subsequente, seção 2, p. 24: 
 
- EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, Superintendente de Relações Internacionais, no 
período de 10 a 14 de dezembro de 2016, inclusive trânsito, com ônus, a fim de participar da 
Reunião Ordinária do Grupo Consultivo das Américas do Financial Stability Board, que se 
realizará em Nassau, Bahamas. (Processo nº RJ-2016-8497). 
 
O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência prevista no art. 2º do 
Decreto nº 1.387, de 07 de fevereiro de 1995, que lhe foi delegada pela Portaria GMF nº 324, de 
19 de dezembro de 2007, autorizou o afastamento do País de: 
 
� Despacho de 22 de novembro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 24 
subsequente, seção 2, p. 36: 
 
- JORGE ALEXANDRE CASARA, Assistente Técnico da Superintendência de Fiscalização 
Externa, no período de 08 a 10 de dezembro de 2016, inclusive trânsito, com ônus limitado, para 
participar do II Foro Internacional de Protección y Educación al Inversionista, organizado pela 
Superintendencia del Mercado de Valores, que será realizado em Lima, Peru. Todas as despesas 
do afastamento serão custeadas pelo organizador do evento. (Processo no 19957.008414/2016-81) 

 
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

 
NOME PERÍODO 

 INÍCIO TÉRMINO 
   
Elzi Helene Monjardim Amigo 01.11.2016 01.11.2016 
   
Marcelo Teixeira Ghesso 11.10.2016 11.10.2016 
   
Osvaldo Zaneti Favero Junior 02.09.2016 02.09.2016 
 07.10.2016 07.10.2016 
 04.11.2016 04.11.2016 
 09.11.2016 09.11.2016 

 
FÉRIAS 

 

 NOME                      LOTAÇÃO        PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Ary Alves Da Costa Neto DHM  01/12/2016 a 11/12/2016 
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Augusto Rodrigues C De M Filho 
Josimar M De Souza Junior 
Raquel P Souza Toledo De Campos 
Roberto Messias Leite 
Vicente Dalvo Camillo Neto 
 

CDN  
GEA-1  
GJU-2  
COD  
GEA-4  
 

01/12/2016 a 09/12/2016 
01/12/2016 a 08/12/2016 
01/12/2016 a 13/12/2016 
01/12/2016 a 20/12/2016 
01/12/2016 a 23/12/2016 
 

Aline Andrade De Aguiar 
Claudio Gonçalves Maes 
Marcelo Teixeira Ghesso 
 

ASA  
GOI-1  
GFE-3  
 

02/12/2016 a 09/12/2016 
02/12/2016 a 16/12/2016 
02/12/2016 a 23/12/2016 
 

Alexandre Leite Moraes 
Bernardo Augusto Bronstein 
 

GIF  
GOI-1  
 

05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
 

Bruno Saturnino Braga 
Cleiton Ferreira Da Silva 
Darcy Carlos De Souza Oliveira 
Eduardo José Busato 
Edvaldo Paes De Souza 
Fábio Bergamasco 
Guilherme Rocha Lopes 
João Luís Almeida Paiva 
José De Araujo Barbosa Junior 
Leonardo Faccini Tavares Bastos 
Luciana Carvalho Gabriel Dayer 
Luciana G Santos Mendaña 
Luciana Maria Soares De Moura 
Luciano Blaszkowski 
Marcelo Ramos Barroca 
Márcio Gomes Pinto 
Márcio Guedes Leite 
Marcos Massaiti Kitamura 
Maria De Fátima Moura De Castro 
Mario Da Silva Sá 
Mario José Monnerat Vianna 
Matheus V Jacobina Aires 
Neisson Dantas Espirito Santo 
Norton Peres Gaeta 
Reginaldo Pereira De Oliveira 
Rodrigo Alvim Andrade 
Rogerio V Ferraz De Oliveira 
Sandro Wurlitzer 
Sergio Ricardo Silva Schreiner 
Valéria Davi A Bjorklund 

GER-3  
COD  
SAD  
GMA-2  
GFE-4  
GMA-2  
GEA-2  
GMN  
GJU-2  
GEA-4  
GJU-4  
GPS-3  
GIF  
GPS-3  
GSI  
GIR  
PFE  
CAR-SP  
GNA  
GJU-3  
GOI-1  
SRB  
GMA-2  
GSI  
GIE  
GIA  
ASA  
GIA  
SMI  
CAR-SP  

05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 10/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 19/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 14/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 24/12/2016 
05/12/2016 a 23/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 09/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 23/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 14/12/2016 
05/12/2016 a 09/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 17/12/2016 
05/12/2016 a 24/12/2016 
05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 15/12/2016 
05/12/2016 a 10/12/2016 
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Vinicius Tertuliano Dos Santos 
Wagner Neves Batista 
 

GNA  
GPS-1  
 

05/12/2016 a 16/12/2016 
05/12/2016 a 23/12/2016 
 

Anália Cristina B Do Nascimento 
Carlos Henrique Q E Fontes 
Paulo Ricardo Silva De Moraes 
 

CCP  
GFE-1  
GNA  
 

06/12/2016 a 16/12/2016 
06/12/2016 a 16/12/2016 
06/12/2016 a 16/12/2016 
 

Marcio Galvão Marinho 
 

GAF  
 

07/12/2016 a 16/12/2016 
 

Luiz Alfredo Artmann Rangel 
 

GIE  
 

08/12/2016 a 18/12/2016 
 

Gustavo Dos Santos Mulé 
 

SEP  
 

09/12/2016 a 28/12/2016 
 

José Orlando Gonçalves Da Silva 
Marcia Mattos Amaral Rocha 
 

GEA-3  
GFE-2  
 

09/12/2016 a 23/12/2016 
09/12/2016 a 23/12/2016 
 

Aline Andrade De Aguiar 
Andréia Miranda De Luna 
Augusto M E Silva De Almeida 
Breno Santos Rocha 
Carla Frazão S P Gaglianone 
Carlos José Fleury De S Silva 
Carolina De Sousa Cardoso 
Felipe Claret Da Mota 
Frederico Shu 
George Hamilton Abib Chemim 
Glauco José Costa Souza 
Hertz Viana Leal 
Lourdes Helena Mossolin 
Marcelo Luiz F De Araujo Silva 
Marcelo Silva De Castro 
Michelle Da Rocha Faria Correa 
Noé Loureiro Madureira 
Patrícia Tesch De Abreu 
Philip Araujo Silberman 
Robson Moreira Barbosa 
Rogerio Fernandes Figueiredo 
 

ASA  
GSI  
GIR  
GSI  
GIA  
SPL  
GAC  
AUD  
COP  
GFE-3  
COE  
GEA-5  
SMI  
GFE-1  
GPS-2  
GER-2  
GFE-4  
GAC  
GAS  
AUD  
CCP  
 

12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 17/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 24/12/2016 
12/12/2016 a 27/12/2016 
12/12/2016 a 17/12/2016 
12/12/2016 a 23/12/2016 
12/12/2016 a 17/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 17/12/2016 
12/12/2016 a 23/12/2016 
12/12/2016 a 23/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 16/12/2016 
12/12/2016 a 23/12/2016 
 

Francisco Luciano De Souza 
 

GPE  
 

13/12/2016 a 30/12/2016 
 

Eduardo Manhães Ribeiro Gomes 
Felipe Da Costa Felix 
Taís Cunha Cavour P De Almeida 

SRI  
COD  
GRI  

14/12/2016 a 23/12/2016 
14/12/2016 a 23/12/2016 
14/12/2016 a 23/12/2016 
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Rodrigo Ramos Pereira 
 

GER-1  
 

15/12/2016 a 16/12/2016 
 

 
NOMEAÇÃO 

 
TARSO RAMOS, Inspetor, nomeado para exercer o cargo em comissão de Gerente, DAS 101.3, 
da Gerência de Fiscalização Externa 4 (GFE-4), da Superintendência de Fiscalização Externa 
(SFI), com lotação na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro, conforme Portaria/CVM/PTE/Nº 
167, de 23 de novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 29 subsequente, seção 
2, p. 25. 
 

REMOÇÃO 
 

EDYR LUIZ DA ROCHA, Analista, removido da Gerência de Sistemas (GSI), para a 
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN), a partir do início do 
expediente do dia 10 de novembro de 2016, conforme MEMO/CVM/SSI nº 21, de 03 de 
novembro de 2016. 
 
PAULO FRANCISCO MORAES FILHO, Analista, removido da Gerência de Análise de 
Negócios (GMN), para a Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (GMA-2), a partir do início 
do expediente do dia 1º de novembro de 2016, conforme MEMO/CVM/SMI nº 30, de 19 de 
outubro de 2016. 
 

 
RETIFICAÇÃO 

Em relação ao texto da Portaria/CVM/PTE/163 de 16 de novembro de 2016, publicado no Boletim 
de Pessoal nº 847-A, de 22 de novembro de 2016, onde se lê "Processo SEI nº 
19957.007279/2016-61", leia-se "Processo SEI nº 19957.002279/2016-61", conforme termo de 
retificação de 30 de novembro de 2016. As demais informações consignadas no texto permanecem 
inalteradas. 

 
SUBSTITUIÇÃO 

 
ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Fiscalização Externa 1 (GFE-1), no período de 12 a 17 de dezembro de 2016, por motivo de férias 
do titular, Marcelo Luiz Fonseca de Araujo Silva, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 280, de 18 de 
novembro de 2016. 
 
ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE SOUSA, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos (GME), no período de 16 a 20 de novembro de 2016, 
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por motivo de viagem a serviço ao exterior do titular, Érico Lopes dos Santos, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 279, de 18 de novembro de 2016. 
 
DANIEL DO COUTTO GIL, Inspetor, designado para responder pela Gerência de Processos 
Sancionadores 1 (GPS-1), no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2016, por motivo 
de viagem a serviço ao exterior do titular, Marcel Tavares Quinteiro Milcent Assis, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 281, de 21 de novembro de 2016. 
 
FERNANDO D AMBROS LUCCHESI, Inspetor, designado para responder pela Gerência de 
Acompanhamento de Empresas 2 (GEA-2), no período de 05 a 14 de dezembro de 2016, por 
motivo de férias do titular, Guilherme Rocha Lopes, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 282, de 21 
de novembro de 2016. 
 
FRANCISCO AIETA AFFONSO, Analista, designado para responder pela Gerência de 
Orientação aos Investidores 1 (GOI-1), no período de 05 a 17 de dezembro de 2016, por motivo de 
férias do titular, Mario José Monnerat Vianna, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 283, de 21 de 
novembro de 2016. 
 
FERNANDO DE ANGELO CARNEIRO CONSTANTINO, Analista, designado para responder 
pela Gerência de Normas Contábeis (GNC), no dia 30 de dezembro de 2016, por motivo de férias 
do titular, Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 278, de 18 de 
novembro de 2016. 
 
ILENE PATRÍCIA DE NORONHA NAJJARIAN, Procuradora Federal, designada para responder 
pela Subprocuradoria Jurídica 4 (GJU-4), no período de 26 de novembro a 02 de dezembro de 
2016, por motivo de viagem a serviço ao exterior da titular, Milla Bezerra de Aguiar, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 292, de 29 de novembro de 2016. 
 
JÚLIO CÉSAR DAHBAR, Analista, designado para responder pela Coordenação de Estudos 
Comportamentais e Pesquisa (COP), no período de 12 a 23 de dezembro de 2016, por motivo de 
férias do titular, Frederico Shu, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 285, de 25 de novembro de 
2016. 
 
LUCIANA DE BARROS MAGALHÃES GOMES ABDUCHE, Analista, designada para 
responder pela Gerência de Orientação aos Investidores 1 (GOI-1), no período de 19 a 23 de 
dezembro de 2016, por motivo de afastamento do titular, Mario José Monnerat Vianna, conforme 
Portaria/CVM/SGE/Nº 284, de 21 de novembro de 2016. 
 
MARCELO RONCHINI BRITO, Assistente Técnico, DAS 102.1, designado para responder pela 
Coordenação de Estudos Comportamentais e Pesquisa (COP), nos períodos de 26 a 27 de 
dezembro de 2016 e de 28 a 30 de dezembro de 2016, por motivo de férias e afastamento, 
respectivamente, do titular, Frederico Shu, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 286, de 25 de 
novembro de 2016. 
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MAXWELL MARTINS ACIOLI LINS, Chefe de Seção, FG-1, designado para responder pela 
Gerência de Licitações e Contratos (GAL), no período de 09 a 19 de janeiro de 2017, por motivo 
de férias do titular, Eduardo Abi-Nader Simão, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 290, de 29 de 
novembro de 2016. 
 
RENATO MELLO FAGUNDES, Analista, designado para responder pela Gerência de Licitações 
e Contratos (GAL), nos períodos de 26 a 30 de dezembro de 2016 e de 02 a 08 de janeiro de 2017, 
por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, Eduardo Abi-Nader Simão, 
conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 291, de 29 de novembro de 2016. 
 
REYNALDO JOSÉ CANABARRO, Analista, designado para responder pela Gerência de Normas 
Contábeis (GNC), nos períodos de 19 a 23 de dezembro de 2016 e de 02 a 13 de janeiro de 2017, 
por motivo de afastamento e férias, respectivamente, do titular, Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, 
conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 277, de 18 de novembro de 2016. 
 
 
ROBERTO DA SILVA MENDONÇA PEREIRA, Gerente de Apuração de Irregularidades (GIA), 
DAS 101.3, designado para responder, cumulativamente, pela Superintendência de Relações com 
Investidores Institucionais (SIN), no período de 23 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017, 
por motivo de férias do titular, Daniel Walter Maeda Bernardo, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 
288, de 28 de novembro de 2016, retificada pela Portaria/CVM/SGE/Nº 294, de 30 de novembro 
de 2016. 
 
VERA LUCIA SIMÕES ALVES PEREIRA DE SOUZA, Gerente de Registros e Autorizações 
(GIR), DAS 101.3, designada para responder, cumulativamente, pela Superintendência de 
Relações com Investidores Institucionais (SIN), nos períodos de 04 a 16 de dezembro de 2016 e 
de 17 a 23 de dezembro de 2016, por motivo de viagem a serviço ao exterior e de férias, 
respectivamente, do titular, Daniel Walter Maeda Bernardo, conforme Portaria/CVM/SGE/Nº 287, 
de 28 de novembro de 2016. 
 

ERRATA 
 

No Boletim de Pessoal nº 847, de 16 de novembro de 2016, no item EXONERAÇÃO, referente ao 
servidor JOSÉ LÚCIO DE OLIVEIRA, onde se lê “na sede desta Autarquia” leia-se “em São 
Paulo”. 
 
No Boletim de Pessoal nº 847, de 16 de novembro de 2016, no item NOMEAÇÃO, referente aos 
servidores CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MARCOS GALILEU LORENA 
DUTRA, onde se lê “na sede desta Autarquia, no Rio de Janeiro” leia-se “em São Paulo”. 

 
DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 

Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 162, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 327, de 11 de julho 
de 1977, considerando as disposições PORTARIA/CVM/PTE Nº 33, de 19 de fevereiro de 2016, 
bem como as disposições da Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006, resolve:  

Dispensar a servidora CLARICE SATIE KIMURA, matrícula SIAPE nº 01458546-4, da 
qualidade de membro da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar da CVM - CPAD. 

 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 164, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, tendo em vista o 
disposto no artigo 5º do Anexo I do Decreto nº 6.382, de 27 de fevereiro de 2008, e o artigo 1º da 
Portaria MF nº 91, de 24 de março de 2016, resolve: 

Designar como Diretor substituto o Superintendente de Processos Sancionadores, CARLOS 
GUILHERME DE PAULA AGUIAR, sempre que não for atingido o quorum mínimo exigido 
para decisão do Colegiado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 14 de novembro 
de 2016. 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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PORTARIA/CVM/PTE/Nº 168, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, item VII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 
327, e nos termos dos itens 8.3 e 11.1 da Norma de Condução e Avaliação de Estágio Probatório, 
aprovada em 14 de outubro de 2002, resolve: 

Tornar público o resultado final da avaliação de desempenho de estágio probatório dos servidores 
relacionados no anexo. 

 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
 

ANEXO 

Servidor Cargo 
Matrícula  

SIAPE 
MédiaConfirmação do cargo 

Carlos Henrique Butler BragaAnalista 01788464-09,35 27/09/2016 
Kim Albano de Barros Agente Executivo02066522-99,40 08/11/2016 

 

  



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 11. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 848, de 1º de dezembro de 2016 

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 169, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, item VII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 
327, de 11/07/1977, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 24/12/2008, no 
Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, de 01/10/2007, 
no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-Conjunto/PFE-CVM/GJU-
1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 413, de 05/11/2010 e no 
MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013; resolve: 

Aprovar as progressões por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 
expediente de 1º de dezembro de 2016. 

NOME CARGO EFETIVONÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL
Leonardo Blattner Pupo Analista AII AIII 
Daniel do Coutto Gil Inspetor BI BII 

 
 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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DELIBERAÇÃO CVM Nº 757, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 
(Publicada no Diário Oficial da União de 28/11/2016, seção 1, ps. 87 e 88) 

 
Estabelece o Sistema Integrado de Gestão de 
Riscos da Comissão de Valores Mobiliários. 

 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, nos termos do art. 8º, 
I da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 3.427, 
de 22 de dezembro de 2006 do Conselho Monetário Nacional (CMN), torna público que o 
Colegiado, em reunião realizada em 25 de outubro de 2016, resolveu baixar a seguinte 
Deliberação: 

 
Art. 1º O Sistema Integrado de Gestão de Riscos (“SGR”) da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM disciplina e consolida o regime aplicável às estruturas internas de gerenciamento de riscos, 
incluindo atividades de supervisão e fiscalização da Autarquia. 

 
Parágrafo único. A presente Deliberação, bem como sua implementação, deverão observar os 
princípios para a regulação do mercado de valores mobiliários estabelecidos pela International 
Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). 

 
CAPÍTULO I – DO OBJETIVO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RISCOS  

 
Art. 2º O SGR tem como objetivo assegurar o cumprimento dos mandatos legais da Autarquia 
fixados na Lei nº 6.385/76, por meio de processos que visem a identificar, analisar, avaliar e tratar 
os riscos definidos e classificados nos termos desta Deliberação.  

 
Art. 3º Para fins desta Deliberação, risco significa todo evento ou série de eventos previamente 
identificado cuja possível ocorrência represente uma ameaça ao cumprimento dos mandatos legais 
da Autarquia.  

 
CAPÍTULO II – DA CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 
Art. 4º Os riscos são classificados de acordo com a sua natureza, dentre uma ou mais das seguintes 
categorias:  

 
I – Risco Estrutural: vinculado a eventos econômicos, sociais, tecnológicos, legais ou culturais 
cuja complexidade ou conformação impliquem mudanças lentas; 
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II – Risco do Mercado: associado a eventos que possam afetar a estrutura e o funcionamento do 
mercado de valores mobiliários, incluindo atividades, produtos, serviços, mercados e respectivos 
participantes regulados pela CVM; 

 
III – Risco Sistêmico: vinculado à possibilidade que um evento ou série de eventos tenha um efeito 
adverso abrangente sobre o sistema financeiro nacional e, como consequência, sobre a economia 
real; e  

 
IV – Risco Institucional: decorre de eventos que potencialmente impactem a atuação da CVM na 
qualidade de órgão regulador, particularmente os riscos estratégicos, incluindo aqueles vinculados 
a processos e recursos operacionais da CVM.  

 
Art. 5º Independentemente da natureza, os riscos serão avaliados conforme o seu grau de 
severidade, levando-se em consideração, conjuntamente, a possibilidade de sua materialização e o 
nível de impacto sobre o cumprimento dos mandatos legais da Autarquia.  

 
Parágrafo único. O grau de severidade dos riscos previsto no caput determinará a urgência das 
ações necessárias ao seu adequado gerenciamento, resultando na seguinte avaliação:  

 
I – Risco Crítico: risco com extremo grau de severidade, demandando ações imediatas para sua 
mitigação ou eliminação ou de seus efeitos, sob pena de graves danos ao cumprimento de ao 
menos um mandato legal; 

 
II – Risco Alto: risco com elevado grau de severidade, com potencial de gerar danos substanciais 
ao cumprimento de ao menos um mandato legal, requerendo a adoção de ações de curto e médio 
prazo para mitigação ou eliminação do risco ou de seus efeitos; 

 
III – Risco Médio: risco com médio grau de severidade, com potencial de afetar o cumprimento 
pela CVM de seus mandatos legais, requerendo o seu monitoramento e a eventual adoção de ações 
de mitigação ou eliminação do risco ou de seus efeitos; e  

 
IV – Risco Baixo: risco abaixo do limite de tolerância estabelecido pelo Comitê de Gestão de 
Riscos – CGR, demandando apenas monitoramento periódico de sua evolução. 

 
CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS  
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Art. 6º O SGR será composto pelo Comitê de Gestão de Riscos (“CGR”) e por todos os 
componentes organizacionais com responsabilidade no planejamento e na implementação das 
ações no âmbito do escopo de atuação do CGR.  

 
CAPÍTULO IV – DO COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS – CGR  

 
I – Competência 

 
Art. 7º Compete ao CGR a gestão estratégica de riscos da CVM por meio do exercício das 
seguintes atividades: 

 
I – promover o fortalecimento da cultura de gestão de riscos como fator essencial para implantar a 
estratégia, tomar decisões e realizar os objetivos da CVM; 

 
II – definir a estratégia, diretrizes e política de gestão de risco na CVM, visando a ter ou contribuir 
para processos que mitiguem, monitorem e promovam a gestão de riscos sistêmicos, de acordo 
com os mandatos legais da Autarquia; 

 
III – definir a estratégia, diretrizes e política de gestão de risco na CVM, visando a ter ou 
contribuir regularmente para os processos de revisão de perímetro regulatório; 

 
IV – gerenciar os riscos críticos, assim definidos e reportados por quaisquer de seus membros, 
independentemente de sua natureza, de acordo com o procedimento constante no Anexo a esta 
Deliberação; 

 
V – deliberar, aprovar e monitorar os planos de ação para gerenciamento e mitigação de riscos 
altos; 
 
VI – deliberar sobre e aprovar alterações de classificações de risco, avaliações de risco e de planos 
de ação para mitigação ou eliminação de riscos críticos e altos, sempre que proposto por qualquer 
membro do CGR; 
 
VII – aprovar os indicadores estratégicos de monitoramento dos riscos institucionais vinculados a 
processos e recursos operacionais da CVM; 
 
VIII – deliberar e aprovar os eventos de risco, as matrizes de risco, supervisões temáticas e 
prioridades de supervisão a serem incorporados ou alteradas no Plano Bienal do Sistema de 
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Supervisão Baseado em Risco (“SBR”), a partir da identificação e classificação de que trata o Art. 
14, incisos I e II;  
 
IX – deliberar e aprovar o Plano Bienal e o Relatório Semestral de Monitoramento do SBR; 
 
X – deliberar e aprovar propostas que impliquem posicionamento relevante da CVM relativas a 
riscos que sejam objeto de definições no Financial Stability Board (“FSB”), na IOSCO e nos 
demais fóruns internacionais dos quais a CVM participe; 
 
XI – deliberar e aprovar propostas relacionadas aos temas de risco tratados no âmbito do Comitê 
de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e 
Capitalização (“COREMEC”); e 
 
XII – aprovar as revisões e atualizações no gerenciamento de risco da CVM. 

 
II - Composição 

 
Art. 8º O CGR da CVM será composto: 

 
I – pelo Presidente – PTE; 

 
II – pelos Diretores; 

 
III – pelo titular da Superintendência Geral – SGE;  

 
IV – pelo titular da Superintendência de Planejamento – SPL; e 

 
V – pelo titular da Assessoria de Análise e Pesquisa – ASA.  

 
Parágrafo único. Compete ao titular da ASA exercer as funções de coordenação do CGR. 

 
III - Funcionamento 

 
Art. 9º O CGR reunir-se-á, ordinariamente, a cada 2 (dois) meses, e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, por convocação do PTE, a partir de pedido de quaisquer de seus membros, 
decidindo por maioria simples. 
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Parágrafo único. O CGR deverá convidar para suas reuniões titulares das Superintendências afetas 
ao tema a ser discutido, bem como poderá, a seu critério, convidar outros servidores da CVM ou 
especialistas externos que possam contribuir para as deliberações.  

 
Art. 10. As reuniões ordinárias e extraordinárias do CGR somente poderão ser instauradas com 
quórum mínimo de 5 (cinco) membros, dentre os quais, obrigatoriamente, o Presidente e dois 
Diretores. 

 
Parágrafo único. A presença do Presidente e dos Diretores previstas no caput deste artigo poderá 
ser suprida pela participação de seus respectivos substitutos legais, nos termos do Decreto nº 
6.382, de 27 de fevereiro de 2008. 

 
Art. 11. Ao coordenador do CGR compete: 
 
I – convocar as reuniões ordinárias do CGR, lavrando atas, redigindo deliberações, ofícios, 
comunicações e encaminhando documentação; e 
 
II – propor a pauta das reuniões ordinárias do CGR a partir de prévio levantamento de sugestões 
feitas junto aos demais integrantes do CGR e Superintendências da CVM. 

 
Art. 12. As reuniões ordinárias do CGR deverão tratar dos seguintes pontos, sem prejuízo de 
outros que venham a ser pautados: 

 
I – apresentação, deliberação e aprovação de classificação e de avaliação de novos riscos 
identificados, nos termos do Art. 14, inciso I; 

 
II – apresentação, deliberação e aprovação sobre alteração ou exclusão de risco sob 
monitoramento e de planos de ação em curso, nos termos do Art. 14, incisos II e III; e 

 
III – detalhamento sobre a situação atual dos planos de ação de riscos críticos e altos aprovados 
previamente pelo CGR, avaliando eventuais providências cabíveis em cada caso para que os 
planos sejam efetivos. 

 
Art. 13. Sempre que solicitado por quaisquer de seus membros, poderão ser incluídos temas 
relacionados ao SBR na pauta de reuniões do CGR. 

 
CAPÍTULO V – DA ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA 
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I – Competência 
 

Art. 14. Compete à ASA, no âmbito do SGR: 
 

I – assegurar a identificação e a classificação dos Riscos Estruturais, do Mercado, Sistêmicos e 
Institucionais, conforme definidos no Art. 4º, e sugerir a inclusão ou alteração de eventos de riscos 
no Plano Bienal do SBR no âmbito dos incisos I, III, IV e V, do Art. 22;  

 
II – assegurar a avaliação e o monitoramento do grau de severidade dos Riscos Estruturais, do 
Mercado, Sistêmico e Institucionais, nos termos do Art. 5º, parágrafo único, e propor, quando for 
o caso, a alteração ou exclusão do risco sob monitoramento; 

 
III – assegurar a apresentação de proposta de plano de ação para mitigação ou eliminação dos 
riscos altos, monitorar a evolução do cumprimento do plano e, quando for o caso, propor a sua 
exclusão ou alteração; 

 
IV – coordenar a apresentação ao CGR dos resultados dos planos de ação para mitigação ou 
eliminação dos riscos críticos, de acordo com o Anexo a esta Deliberação, e altos;  

 
V – acompanhar, junto aos componentes organizacionais, a evolução dos riscos médios e baixos; 

 
VI – executar as atribuições conferidas no gerenciamento de riscos críticos, conforme o Anexo 
desta Deliberação;  

 
VII – propor indicadores para balizar a mensuração dos riscos identificados nos termos do Art. 5º, 
bem como registrar e acompanhar a evolução histórica dos planos de ação de acordo com estes 
indicadores; 

 
VIII – promover a identificação, análise, avaliação e eventual tratamento dos riscos sistêmicos 
apontados em fóruns e órgãos internacionais dos quais a CVM participe; 

 
IX – definir os indicadores estratégicos de monitoramento que serão aplicados na identificação dos 
riscos institucionais vinculados a processos e recursos operacionais da CVM; 

 
X – apontar à SPL, após aprovação do CGR, os riscos institucionais vinculados a processos e 
recursos operacionais da CVM cujo monitoramento será priorizado com base nos indicadores 
estratégicos aprovados, bem como o inteiro teor das propostas aprovadas pelo CGR para o SBR; 
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XI – coordenar a apresentação ao CGR das propostas que impliquem posicionamento relevante da 
CVM relativas a riscos que sejam objeto de definições no FSB, na IOSCO e demais fóruns 
internacionais dos quais a CVM participe;  
 
XII – propor ao CGR temas de risco a serem tratados no âmbito do COREMEC; e 

 
XIII – garantir a execução e a efetividade dos planos de ação previstos nesta norma, nos termos 
aprovados pelo CGR e no limite de sua competência. 

 
§1º No desenvolvimento das atividades referidas nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII e 
XIII, a ASA deverá interagir com as Superintendências afetas, solicitando, sempre que houver, a 
apresentação de suas análises e proposições. 

 
§2º A ASA será responsável por relatar ao CGR os temas previstos no Art. 12, podendo solicitar 
que o relato seja realizado diretamente pelas Superintendências sempre que couber, sem prejuízo 
de outros pontos que venham a ser solicitados e aprovados pelo CGR.  

 
CAPÍTULO VI – DA SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO 

 
I - Competência 

 
Art. 15. Compete à Superintendência de Planejamento (“SPL”), no âmbito do SGR, a gestão e o 
monitoramento do SBR, bem como a elaboração do Plano Bienal e do Relatório Semestral 
referidos no Capítulo VII desta Deliberação.  

 
Parágrafo único. Além das atividades previstas no caput, a SPL deverá promover o 
monitoramento dos riscos institucionais vinculados a processos e recursos operacionais apontados 
nos termos do Art. 14, incisos IX e X. 

 
 

II – Composição 
 
Art. 16. A SPL contará com 2 (dois) servidores ocupantes de cargo efetivo e indicados pelo 
Presidente para desenvolverem atividades relacionadas ao SBR. 
 
Art. 17. Dentre os servidores referidos no Art. 16, um será designado coordenador do SBR, sendo-
lhe atribuída a função de confiança DAS 2, cabendo ao outro a função de confiança DAS 1. 
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Parágrafo único. Ao coordenador do SBR compete: 
 
I – organizar as atividades do SBR, designando reuniões, lavrando atas, redigindo deliberações, 
ofícios, comunicações e encaminhando documentação; 
 
II – receber e organizar os eventos de risco prioritários aprovados pelo CGR para comporem o 
Plano Bienal do SBR de acordo com suas diretrizes; 
 
III – elaborar o Plano Bienal, nos termos dos Arts. 21 e 22, e o Relatório Semestral, nos termos do 
Art. 26, a partir das propostas aprovadas nos termos do Art. 7º, VIII; 
 
IV – propor reunião extraordinária do CGR para aprovação do Plano Bienal e do Relatório 
Semestral de Monitoramento de Riscos;  
 
V – submeter à aprovação do CGR o Calendário Semestral do SBR; 
 
VI – realizar as consultas e requerimentos de informação às Superintendências da CVM visando à 
elaboração do Plano Bienal e dos Relatórios Semestrais; e 
 
VII – tornar efetivas as deliberações do CGR acerca do SBR. 

 
CAPÍTULO VII – SISTEMA DE SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO 

 
I - Objetivo 

 
Art. 18. A Supervisão Baseada em Risco consiste em um sistema de supervisão e fiscalização do 
mercado de valores mobiliários que tem por objetivos: 

 
I – identificar os riscos a que está exposto o mercado supervisionado; 

 
II – dimensionar tais riscos, classificando-os inclusive segundo níveis de dano potencial e 
probabilidade de ocorrência; 

 
III – estabelecer formas de mitigar os riscos identificados e dimensionados; e 

 
IV – controlar e monitorar a ocorrência dos eventos de risco. 
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Parágrafo único. Os riscos de que trata esse capítulo seguirão as diretrizes, ações e metas 
estabelecidas no Plano Bienal, não se aplicando as definições de que tratam os artigos 4º e 5º dessa 
Deliberação. 

 
II - Plano Bienal de Supervisão 

 
Art. 19. O Plano Bienal de Supervisão, denominado Plano Bienal, definirá as prioridades de 
supervisão e de fiscalização a serem observadas pela CVM no período de 2 (dois) anos contados 
do início de sua vigência. 

 
Art. 20. As atividades de supervisão e fiscalização do mercado de valores mobiliários serão 
executadas de acordo com o Plano Bienal, sem prejuízo dos deveres legais impostos à CVM. 

 
Art. 21. A elaboração do Plano Bienal será conduzida de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
Art. 22, junto com as seguintes áreas: 
 
I – Superintendência de Relações com Empresas – SEP; 

 
II – Superintendência de Fiscalização Externa – SFI;  

 
III – Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN; 

 
IV – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI; 

 
V – Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC; e 

 
VI – Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE. 

 
Art. 22. No Plano Bienal constarão, obrigatoriamente, e por Superintendência, além da descrição 
dos mandatos legais da CVM, as seguintes informações: 

 
I – os eventos de riscos, análises e justificativas aprovadas pelo CGR para a adoção das 
prioridades que comporão o plano; 

 
II – descrição das principais ações gerais por meio das quais os mandatos legais da CVM devam 
ser executados, e os resultados delas esperados; 
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III – descrição dos eventos de risco aprovados pelo CGR para o alcance dos resultados descritos 
na forma do inciso II; 

 
IV – classificação dos eventos de risco identificados, em uma dentre quatro categorias, quanto à 
probabilidade de ocorrência: baixa, média baixa, média alta e alta; 

 
V – classificação dos eventos de risco identificados, em uma dentre quatro categorias, quanto ao 
potencial de dano na hipótese de ocorrerem: baixo, médio baixo, médio alto e alto; 

 
VI – prioridades de supervisão e de fiscalização aprovadas pelo CGR a serem adotadas pela CVM 
durante o biênio para o tratamento de cada um dos eventos de risco identificados na forma do 
inciso III, incluindo: 

 
a) descrição das ações específicas a serem desenvolvidas para o tratamento dos referidos 

eventos de risco; e 
 

b) análise e justificativa para a adoção de cada uma das ações específicas referidas na alínea 
“a”. 

 
VII – eventuais necessidades de recursos materiais e humanos, ou outras dificuldades de qualquer 
natureza, que tenham sido identificadas como limitadores da implantação do Plano Bienal 
anterior, ou que possam ser identificadas como limitadores à sua própria execução. 

  
§1º Na definição do inciso VI será levada em consideração uma classificação dos entes 
supervisionados por número de clientes ou investidores, volume de operações, capital social, 
capitalização de mercado, ativos sob gestão, dentre outros parâmetros a serem indicados pelas 
Superintendências, como resultado da experiência acumulada na supervisão dos respectivos entes 
regulados. 

 
§2º A classificação a que se refere o §1º, bem como os incisos IV e V, não integrarão a versão 
publicada do Plano Bienal. 

 
§3º A implantação do Plano Bienal pelas Superintendências referidas no Art. 21 será auditada pela 
Auditoria Interna – AUD. 

 
Art. 23. O Plano Bienal deverá ser aprovado pelo CGR, até o final do mês de novembro do ano 
imediatamente anterior ao seu início, podendo determinar a inclusão das informações que julgue 
faltar. 
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Art. 24. Os prazos para execução das atividades em cada semestre deverão seguir calendário 
aprovado pelo CGR a partir de proposta do coordenador do SBR, previamente discutida com as 
respectivas Superintendências, nos termos do Art. 17, parágrafo único, inciso V. 

 
Art. 25. O Plano Bienal aprovado pelo CGR será levado ao conhecimento do Conselho Monetário 
Nacional – CMN a cada 2 (dois) anos, até o final do mês de dezembro, para vigorar nos 2 (dois) 
anos civis seguintes. 

 
Parágrafo único. Uma vez levado ao conhecimento do CMN, o Plano Bienal tornar-se-á público, e 
será disponibilizado no sítio da CVM na rede mundial de computadores. 

 
III - Relatório Semestral de Monitoramento de Riscos 

 
Art. 26. O Relatório Semestral de Monitoramento de Riscos, denominado Relatório Semestral, 
deverá relatar a atuação da CVM no que se refere aos riscos identificados e às prioridades 
estabelecidas pelo CGR no Plano Bienal em vigor. 

 
§1º O Relatório Semestral deverá ser elaborado pela SPL a cada 6 (seis) meses contados do início 
da vigência de cada Plano Bienal. 

 
§2º No Relatório Semestral constarão, obrigatoriamente: 

 
I – exposição descritiva das principais atividades realizadas pela CVM considerando cada um dos 
eventos de risco priorizados no Plano Bienal; 

 
II – exposição quantitativa das atividades realizadas pela CVM considerando cada um dos eventos 
de risco priorizados no Plano Bienal; 

 
III – descrição da efetividade das ações com relação à redução dos riscos priorizados no Plano 
Bienal; 

 
IV – sugestões de atualizações do Plano Bienal, nas hipóteses de surgimento ou agravamento de 
riscos posteriormente à aprovação do Plano Bienal e os fatores limitadores à sua execução, não 
considerados no planejamento inicial, os quais deverão ser submetidos à aprovação do CGR por 
ocasião da reunião de apreciação do Relatório Semestral; e 
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V – indicações sobre eventuais necessidades de recursos materiais e humanos, ou outras 
dificuldades de qualquer natureza, que tenham sido identificadas como limitadores da implantação 
e execução do Plano Bienal, ou que possam ser identificadas como limitadores futuros de sua 
execução. 

 
§3º No quarto relatório semestral de cada Plano Bienal deverá constar, ainda, uma análise dos 
resultados consolidados do biênio, inclusive com a identificação resumida das ações implantadas e 
das ações previstas que não foram adotadas ou concluídas, hipóteses em que deverão ser 
identificados os motivos correspondentes.  

 
Art. 27. O Relatório Semestral deverá ser aprovado pelo CGR, que poderá determinar a inclusão 
das informações que julgue faltar. 

 
Art. 28. O Relatório Semestral aprovado pelo CGR será levado ao conhecimento do CMN. 

 
Parágrafo único. Uma vez levado ao conhecimento do CMN, o Relatório Semestral tornar-se-á 
público e será disponibilizado no sítio da CVM na rede mundial de computadores. 

 
CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 29. Ficam revogadas a Deliberação CVM nº 521, de 27 de junho de 2007, a Deliberação 
CVM nº 568, de 11 de fevereiro de 2009, a Portaria/CVM/PTE/Nº 011, de 26 de janeiro de 2011, 
e a Portaria/CVM/PTE/Nº 088, de 10 de julho de 2013. 

 
Art. 30. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
 

Original assinado por 
LEONARDO P. GOMES PEREIRA 

Presidente 
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Anexo 
 

1. OBJETIVO 
 
1.1. O Procedimento para Gestão de Riscos Críticos da CVM – PGRC tem como objetivo 

descrever os processos de identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos críticos, 
conforme definição constante no Art. 5º, parágrafo único, I, da Deliberação 757. 
  

2. PROCESSO DE GESTÃO DO RISCO CRÍTICO  
 
2.1. A indicação do potencial risco crítico poderá ser realizada por qualquer servidor titular de 

componente organizacional, devendo comunicá-lo aos membros do CGR. 
 
2.2. Ao tomar conhecimento do potencial risco crítico, o CGR deverá analisar a criticidade do 

risco em até um dia útil. 
 

2.2.1. Na avaliação sobre a criticidade do risco, o CGR deverá verificar a ocorrência dos 
seguintes requisitos: 
 
I. Se o risco possui severidade crítica, nos termos do Art. 5º, parágrafo único, 

inciso I, da Deliberação 757; 
 
II.  Se o risco exige respostas imediatas e integradas no âmbito do CGR. 

 
2.2.2. Após a caracterização do risco indicado como crítico ou não, o CGR deverá 

responder por escrito, a quem indicou o risco, o encaminhamento que está sendo 
dado. 

 
2.2.3. Se o risco analisado for caracterizado como crítico, o CGR deverá reunir-se em até 

dois dias úteis para tratar da matéria, podendo convocar os superintendentes e 
outros servidores da CVM que considerar relevantes para o gerenciamento do risco 
crítico identificado. 

 
2.2.4. Se o risco identificado se constitui em risco de severidade diversa da crítica, o CGR 

deverá remetê-lo à ASA para gerenciamento, nos termos do Art. 14, inciso I e II, da 
Deliberação 757. 

 
2.3. Na reunião prevista no item 2.2.3, a ASA deverá garantir, junto às Superintendências da 

CVM, a apresentação das seguintes informações: 
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I. Principais impactos do risco crítico, fundamentando-os de forma qualitativa e, 

se possível, quantitativa; 
 

II.  Dispositivos de normas legais e administrativas descumpridos, atual ou 
potencialmente, com o advento do risco crítico, se for o caso; 
 

III.  Ações de supervisão, fiscalização ou enforcement, em curso ou já concluídas, 
relacionadas aos sujeitos, valores mobiliários ou fatos que compõem o evento 
de risco crítico, promovidas pela CVM e por autorreguladores, se for o caso; 
 

IV.  Outras informações que possam contribuir na avaliação do risco crítico e na 
proposição de respostas adequadas a seu tratamento. 

 
2.4. Com base nas informações apresentadas, o CGR deverá propor um plano de ação em 

resposta ao risco crítico, cuja implementação será coordenada pela ASA. 
 
2.5. O plano de ação deverá conter as seguintes informações: 
 

I. Identificar a resposta ao risco crítico, indicando se a CVM pretende evitar, 
reduzir ou partilhar seus efeitos ou sua ocorrência; 
 

II.  Definir as ações a serem tomadas, com respectivos prazos e responsáveis; 
 

III.  Definir a forma e conteúdo da comunicação do risco crítico, assim como de 
suas respectivas ações de resposta, nos ambientes externo e interno à CVM, 
caso pertinente; 

 
IV.  Definir forma, conteúdo e periodicidade do envio de informações atualizadas 

sobre as ações desenvolvidas para monitoramento do risco crítico pelo CGR. 
 
2.6. O PTE poderá convocar reuniões de monitoramento, nas quais os responsáveis pelas ações 

estabelecidas no plano de ação deverão reportar ao CGR as medidas tomadas e sua 
respectiva efetividade.  

 
2.6.1 O processo de reporte ao CGR realizado pelas áreas deverá ser coordenado pela 

ASA, que atuará como responsável pela efetividade do processo junto ao CGR. 
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2.7. Nas reuniões de monitoramento, o CGR avaliará a efetividade das ações realizadas a partir 
dos reportes mencionados no item acima, podendo decidir pela alteração de quaisquer itens 
do plano de ação, a partir de mudanças contextuais verificadas ao longo do tempo de sua 
execução. 

 
2.8. O monitoramento do plano de ação perdurará até que o CGR: 
 

I. Entenda pela conveniência e oportunidade de encerrar o processo de 
monitoramento, a partir de mudanças no ambiente de risco, no nível de 
tolerância do risco ou pelo entendimento de que o objetivo do plano foi 
alcançado, entre outras razões; ou 

 
II.  Entenda que o risco deixou de ser crítico a partir de mudanças no ambiente de 

risco. 
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/SAD/Nº 78, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016 

O Superintendente Administrativo-Financeiro em exercício, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 

Art. 1º - DESTITUIR o servidor FERNANDO PIVI DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº 
186452 e CPF nº 366.643.448-74, da função de fiscal substituto, no âmbito da Regional de São 
Paulo, do Contrato CVM nº 31/2014, celebrado entre a COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS e a empresa VICMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA – EPP, CNPJ nº 05.630.085/0001-05, que tem por objeto a prestação de 
serviços de cópias, digitalizações e impressões, com fornecimento de material em comodato, 
com tecnologia digital Laser e Led ou superior, para a Sede da CVM no Rio de Janeiro e para as 
Regionais de São Paulo e Brasília. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor Marcos José Michels, matrícula SIAPE nº 2055619 e CPF nº 
113.456.988-28, para atuar como fiscal substituto, no âmbito da Regional de São Paulo, na 
execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 3º - Com as alterações acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos seguintes 
servidores, nas seguintes funções: 

  

Fiscal Titular RJ 

Philip Araujo Silberman 

Matrícula SIAPE: 1338345 

CPF: 004.246.807-85 

Fiscal Titular SP 

Elis Regina Rabelo e Silva Sousa 

Matrícula SIAPE: 1296201 

CPF: 258.058.318-13 

Fiscal Titular Brasília 

Aprigio Lima Machado 

Matrícula SIAPE: 1187950 

CPF: 909.487.931-04 

Fiscal Substituto RJ 

Mauro Luiz Jacques Francisco 

Matrícula SIAPE: 1338653 
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CPF: 852.756.547-15 

Fiscal Substituto SP 

Marcos José Michels 

Matrícula SIAPE: 2055619 

CPF: 113.456.988-28 

Fiscal Substituto Brasília 

  

Titular da SRB 

  

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do 
contrato e de sua garantia, quando houver. 

 

 

Original assinado por 
DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Em exercício 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 79, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 

O Superintendente Administrativo-Financeiro em exercício, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 

Art.1º - DESTITUIR o servidor EDYR LUIZ DA ROCHA, matrícula SIAPE nº 1520404 e CPF 
nº 859.337.837-49, da função de fiscal técnico do Contrato CVM nº 34/2014, celebrado entre a 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e o SERVIÇO FEDERAL DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), CNPJ nº 33.683.111/0001-07, que tem por 
objeto a prestação de serviços de tecnologia da informação para a CVM. 

Art. 2º - DESIGNAR o servidor VINICIUS LANZONI GOMES, matrícula SIAPE nº 1439587 
e CPF nº 025.985.298-80, para atuar como fiscal técnico, nos termos da Instrução Normativa n.º 
2, de 30 de abril de 2008, na execução do contrato acima descrito. 

Art. 3º - DESIGNAR o servidor RICARDO MARQUES DE SOUZA ZIELINSKY, matrícula 
SIAPE nº 1483439 e CPF nº 744.243.357-04, para atuar como fiscal técnico substituto, nos 
termos da Instrução Normativa n.º 2, de 30 de abril de 2008, na execução do contrato acima 
descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular. 

Art. 4º - Com as alterações acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos seguintes 
servidores, nas seguintes funções: 

 

Gestor 

  

Titular da GIR 

  

Fiscal Técnico 

Vinicius Lanzoni Gomes 

Matrícula SIAPE: 1439587 

CPF: 025.985.298-80 

Fiscal Técnico Substituto 

Ricardo Marques de Souza Zielinsky 

Matrícula SIAPE: 1483439 

CPF: 744.243.357-04 
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Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o vencimento do contrato 
e de sua garantia, quando houver. 

Original assinado por 
DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Em exercício 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 80, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016 

O Superintendente Administrativo-Financeiro em exercício, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 

Art. 1º - DESTITUIR a servidora DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO, matrícula SIAPE nº 
1700223 e CPF nº 772.179.000-00, da fiscalização, como substituta, da contratação da inscrição 
do servidor Alexandre Pinheiro dos Santos no curso “MBA em Gestão Estratégica de Pessoas”, 
efetuada entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS – FGV, CNPJ n.º 33.641.663/0001-44, conforme Nota de Empenho n.º 
2015NE801050, emitida no Processo RJ-2015-9727. 

Art. 2º - DESIGNAR o titular da CAP para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a 
execução da contratação acima descrita nos impedimentos legais e eventuais da titular. 

Art. 3º - Com a alteração acima, a fiscalização passará a ser exercida pelos seguintes servidores, 
nas seguintes funções: 

Fiscal 

Litza Godoy dos Santos Ferreira 

Matrícula SIAPE: 1902375 

CPF: 057.203.757-08 

Fiscal Substituto 

  

Titular da CAP 

  

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até cessarem os efeitos 
decorrentes da contratação acima descrita. 

 
Original assinado por 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Em exercício 
 
 
 
 
 
 



SAD - Superintendência Administrativo-Financeira 32. 
GAH - Gerência de Recursos Humanos 
Boletim de Pessoal nº 848, de 1º de dezembro de 2016 

PORTARIA CVM/SAD/Nº 82, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 

O Superintendente Administrativo-Financeiro em exercício, tendo em vista a delegação de 
competência conferida pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, 
resolove: 

Art. 1º - DESTITUIR o servidor MARCO FONSECA MARINO, matrícula SIAPE nº 2132534 
e CPF nº 055.711.536-10, da função de fiscal técnico do Contrato CVM nº 23/2014, celebrado 
entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a empresa SQUADRA TECNOLOGIA 
S/A, CNPJ nº 41.893.678/0001-28, que tem por objeto a prestação de serviços na área de 
tecnologia da informação (TI) para desenvolvimento e manutenção de sistemas. 

Art. 2º - Permanecem inalteradas as demais designações e destituições efetuadas 
na fiscalização do referido contrato, conforme Termos de Ciência às fls. 516/526 e 529, e 
PORTARIA/CVM/SAD/Nº 49, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, à fl. 531, todos do Processo 
RJ-2014-2866. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até o 
vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver. 

 

 
Original assinado por 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Em exercício 
 


