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AFASTAMENTO DO PAÍS 
 

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE FAZENDA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, tendo em 
vista o Decreto nº 1.387, de 7 de fevereiro de 1995, e o Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, 
e no uso da competência que lhe foi delegada pelo artigo 4º da Portaria GM/ME nº 10, de 17 de 
janeiro de 2019, autorizou o afastamento do País de:  
 
� Despacho de 31 de outubro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 04 de 
novembro subsequente, seção 2, p. 19:  
 
- JORGE ALEXANDRE CASARA, Gerente de Inteligência em Supervisão de Riscos Estratégicos, 
no período de 18 a 24 de novembro de 2019, inclusive trânsito, com ônus no tocante ao seguro 
viagem, a fim de participar do evento "Jornadas sobre fintech y mecanismos de financiación de 
proyectos empresariales en Iberoamérica (2ª ED)", que se realizará em La Antígua, Guatemala. As 
despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e traslados serão custeadas pelos 
organizadores do evento (Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores - IIMV e Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento - AECID) e o seguro-viagem será 
custeado pela CVM. Processo nº 19957.009992/2019-88. 
 
� Despacho de 05 de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 06 
subsequente, seção 2, p. 22:  

 
- GUSTAVO MACHADO GONZALEZ, Diretor, no período de 09 a 13 de novembro de 2019, 
inclusive trânsito, com ônus limitado, a fim de participar da Reunião da Força-Tarefa da Mesa-
Redonda de Governança Corporativa da América Latina da OCDE sobre Desenvolvimento de 
Mercado de Ações, que se realizará na Cidade do México, México. As despesas com passagens 
áreas, hospedagem, alimentação e seguro-viagem serão custeadas pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Processo nº 19957.010089/2019-60. 
 
� Despacho de 12 de novembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 13 
subsequente, seção 2, p. 18:  
 
- JOSÉ ALEXANDRE CAVALCANTI VASCO, Superintendente de Proteção e Orientação aos 
Investidores, no período de 25 a 30 de novembro de 2019, com ônus, a fim de participar da Reunião 
do Comitê 8 da IOSCO, que se realizará em Hamburgo, Alemanha. Processo nº 
19957.009971/2019-62. 
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CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 
 

NOME PERÍODO 
 INÍCIO TÉRMINO 

   
Abram Nelson Szylit 14.08.2019 14.08.2019 
 16.08.2019 16.08.2019 
 11.09.2019 11.09.2019 
   
Elis Regina Rabelo e Silva Sousa 30.10.2019 30.10.2019 
   
Marcos José Michels 23.10.2019 23.10.2019 
   
Noemia da Silva 23.10.2019 23.10.2019 
   

 
DESIGNAÇÃO 

 
BRUNO BAITELLI BRUNO, Analista, matrícula SIAPE nº 1911859, designado para exercer a 
Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe, FCPE 101.1, do Centro de Estudos 
Comportamentais e Pesquisa (CECOP), da Superintendência de Proteção e Orientação aos 
Investidores (SOI), no Rio de Janeiro, conforme Portaria CVM/PTE/188, de 30 de outubro de 2019, 
publicada no Diário Oficial da União de 04 de novembro subsequente, seção 2, p. 21. 
 
ELOISA DE ALMEIDA PINTO, Analista, matrícula SIAPE nº 1563941, designada para exercer a 
Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe, FCPE 101.2, da Coordenação de Educação 
Financeira (COE), da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), no Rio de 
Janeiro, conforme Portaria CVM/PTE/189, de 30 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial 
da União de 04 de novembro subsequente, seção 2, p. 21. 
 
FELIPE DA COSTA FELIX, Analista, matrícula SIAPE nº 1716452, designado para exercer a 
Função Comissionada do Poder Executivo de Chefe, FCPE 101.2, da Divisão de Gestão da 
Informação (DINF), da Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), no Rio 
de Janeiro, conforme Portaria CVM/PTE/187, de 25 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial 
da União de 04 de novembro subsequente, seção 2, p. 21. 
 

 
FÉRIAS 

 

 NOME                           PERÍODO DE FRUIÇÃO        
Monica Pinheiro Regis de Brito   
Fernando Feitosa Rangel            
Renata Felipe Canabrava            
Maxwell Martins Acioli Lins         
Clarice Satie Kimura                

 18/nov/19 a 23/nov/19 
18/nov/19 a 04/dez/19 
18/nov/19 a 09/dez/19 
18/nov/19 a 20/nov/19 
18/nov/19 a 19/nov/19 
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Samuel Pontes Filho              
Eduardo Villa de Moura Marcolino 
Marcos Jose Michels               
Paulo Roberto Portinho de Carvalho  
Gustavo dos Santos Mule             
Raimundo Nonato Nunes de Souza      
Eduardo Mendes Peçanha               
Ovidio Rovella                       
Alexandre Murray Pinto               
Luciana Maria Soares de Moura 
Celso Luis Zini Lins          
Florisvaldo Justino Machado Goncalves  
Davi Trindade Batista                 
Gilson Nascimento Maia    
Marilena Lacerda Tenório  
Felipe da Costa Felix           
Joel dos Santos Silva           
Sergio Ricardo Silva Schreiner  
Marcelo Queiroga Reis           
Oscar Augusto Leite de Barros Junior  
Guilherme Azevedo da Silva    
John Yuh Ting                 
Leonardo Alcantara Moreira          
Renato Sterental Goldberg     
Cristiane Meireles Orofino     
Neuza dos Santos Lopes        
Marcos de Pinho Cotrim        
Daniel Valadão de Souza Corgozinho  
Rebeca Maria Muller de Lima Melman  
Marcelo Gomes Garcia Lopes          
Ary Alves da Costa Neto          
Maria Carmen Lobo Estellita  
Anália Cristina Bastos do Nascimento 
 

18/nov/19 a 19/nov/19 
18/nov/19 a 24/nov/19 
18/nov/19 a 06/dez/19 
18/nov/19 a 28/nov/19 
18/nov/19 a 19/nov/19 
18/nov/19 a 08/dez/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 23/nov/19 
18/nov/19 a 23/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 19/nov/19 
18/nov/19 a 18/nov/19 
18/nov/19 a 22/nov/19 
18/nov/19 a 19/nov/19 
18/nov/19 a 22/nov/19 
18/nov/19 a 02/dez/19 
18/nov/19 a 19/nov/19 
18/nov/19 a 23/nov/19 
18/nov/19 a 06/dez/19 
18/nov/19 a 22/nov/19 
18/nov/19 a 19/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 22/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 23/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 22/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 22/nov/19 
18/nov/19 a 25/nov/19 
18/nov/19 a 29/nov/19 
18/nov/19 a 28/nov/19 
 

Paulo Cezar Cortez Paula         
Sidney Pimentel Marinho             
Adriana Pimenta Vilar Correia Lima  
Claudio Jose Paulo                
Carla Veronica Oliveira Chaffim      
Rodrigo de Santana Villalba Camargo  
Nara Cecilia de Melo                  
Glauco Jose Costa Souza   
Elzi Helene Monjardim Amigo   
Robson Moraes Alves                 
Valerio Lopes Toledo Junior   
Paulo Roberto de Souza Trajano da Silva 

 21/nov/19 a 29/nov/19 
21/nov/19 a 28/nov/19 
21/nov/19 a 05/dez/19 
21/nov/19 a 05/dez/19 
21/nov/19 a 11/dez/19 
21/nov/19 a 06/dez/19 
21/nov/19 a 29/nov/19 
21/nov/19 a 29/nov/19 
21/nov/19 a 29/nov/19 
21/nov/19 a 04/dez/19 
21/nov/19 a 10/dez/19 
21/nov/19 a 29/nov/19 
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Marcia Mattos Amaral Rocha           
 

21/nov/19 a 29/nov/19 
 

Guilherme de Souza Demaria       
 

 21/nov/19 a 04/dez/19 
 

Fabio Arcoverde Carneiro Teixeira  
Bruno Kiritchenco Tunes           
Gilson Nascimento Maia    
Aline dos Santos Pereira  
Guilherme Camargo Braga               
Saulo Prokesch                
Guilherme Tadiello                  
Andrea Lucas Aires             
Osvaldo Zanetti Favero Junior  
Gustavo Henrique Gori Maia    
Marina Bispo Tavares                
 

 25/nov/19 a 10/dez/19 
25/nov/19 a 06/dez/19 
25/nov/19 a 30/nov/19 
25/nov/19 a 11/dez/19 
25/nov/19 a 02/dez/19 
25/nov/19 a 05/dez/19 
25/nov/19 a 29/nov/19 
25/nov/19 a 07/dez/19 
25/nov/19 a 14/dez/19 
25/nov/19 a 30/nov/19 
25/nov/19 a 30/nov/19 
 

Juliana Passarelli Alves     
 

 27/nov/19 a 11/dez/19 
 

Luis Carlos da Silva          
 

 30/nov/19 a 14/dez/19 
 

REMOÇÃO 
 

BRUNO BAITELLI BRUNO, Analista, removido da Gerência de Acompanhamento de Empresas 
3 (GEA-3) para o Centro de Estudos Comportamentais e Pesquisa (CECOP), a partir do dia 21 de 
outubro de 2019, conforme Memorando 033/2019-CVM/SOI, de 16 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 

ANDRÉA COELHO BAPTISTA 
Gerente de Recursos Humanos 
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 190, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019 

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, e tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, e o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, RESOLVEU baixar a seguinte 
Portaria: 

CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

Art. 1º  Esta Portaria disciplina o processo de normatização da Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM. 

Art. 2º  Entende-se por processo de normatização a sequência de fases de elaboração de um 
normativo, desde o seu início até a edição da norma ou seu arquivamento pela CVM. 

Art. 3º  A Superintendência de Desenvolvimento de Mercado – SDM e a Superintendência de 
Normas Contábeis e de Auditoria – SNC são as áreas técnicas responsáveis pela condução dos 
processos de normatização nos termos desta Portaria, cada qual na sua esfera de atuação. 

CAPÍTULO II – DEFINIÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA 

Art. 4º  A SDM e a SNC devem submeter, anualmente, proposta com os projetos de normatização 
a serem conduzidos no ano subsequente, para deliberação do Colegiado. 

  § 1º  A proposta deve ser dividida em dois blocos conforme o seguinte critério: 

I – o primeiro bloco deve conter as normas já submetidas a audiência pública e que devem ser 
editadas no ano subsequente; e 

II – o segundo bloco deve conter os assuntos que devem ser levados a audiência pública no ano 
subsequente. 

§ 2º  A SDM e a SNC devem, até o final do 3º trimestre de cada ano, elaborar cronograma de 
reuniões com as demais áreas técnicas da CVM e com os membros do Colegiado, a fim de 
estabelecer a proposta a que se refere o caput. 

Art. 5º  Em conjunto com a proposta de agenda regulatória, também será apresentada para 
deliberação do Colegiado a proposta de classificação de temas para fins de enquadramento quanto 
a exigibilidade ou dispensa de análise de impacto regulatório – AIR, elaborada nos termos dos 
arts. 12 e 13. 

§ 1º  O Colegiado pode determinar a condução de projetos de normatização e de AIR que não 
tenham sido incluídos nas propostas de que trata este artigo, devendo considerar, para tanto, as 
diretrizes fixadas nesta Portaria. 

§ 2º  O Colegiado pode apontar os projetos de normatização que, sem prejuízo dos demais estudos 
e análises aplicáveis, deverão contar com a realização, pela Superintendência de Proteção e 
Orientação aos Investidores – SOI, de pesquisas e consultas acerca de suas perspectivas, 
necessidades e experiências com produtos e serviços relacionados à  matéria a ser regulamentada. 
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Art. 6º  Ao longo do ano de implementação da agenda regulatória, o Colegiado pode deliberar a 
repactuação dos projetos de normatização que a compõem, em função de alterações de prioridades 
regulatórias, seja em decorrência de mudanças legislativas ou da dinâmica do mercado de valores 
mobiliários, seja por alteração de estratégias de regulação, ou por superveniente inviabilidade de 
normatização de qualquer dos temas nela priorizados. 

Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput, até o final do mês de julho de cada ano e 
sempre que identificarem riscos substanciais ao cumprimento tempestivo da agenda regulatória, 
a SDM e a SNC, conforme o caso, devem informar ao Colegiado o status e o progresso dos 
projetos de normatização incluídos na agenda regulatória e propor medidas para o alcance, na 
medida do possível, dos objetivos constantes da agenda regulatória aprovada. 

Art. 7º  Os temas em matéria contábil, considerando o compromisso legal com o alinhamento às 
práticas contábeis internacionais, devem ser priorizados em consonância com a agenda de 
regulação e prioridades do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 

CAPÍTULO III – PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO 

Art. 8º  Para cada projeto de normatização iniciado deve ser aberto um processo administrativo. 

Art. 9º  O processo administrativo de normatização é composto pelas seguintes fases: 

  I – pré-audiência pública; 

  II – audiência pública; e 

  III – pós-audiência pública. 

Parágrafo único.  Para os temas em matéria contábil, em particular para as normas contábeis 
aplicáveis às companhias abertas originadas no CPC, o rito a ser seguido será o previsto na seção 
IV deste capítulo. 

Seção I – Pré-audiência pública 

Subseção I – Regras gerais 

Art. 10.  Na fase pré-audiência pública devem ser conduzidos estudos e análises para avaliar: 

I – a pertinência e a proporcionalidade da edição de uma norma para regulamentar determinada 
matéria, inclusive sob a ótica da razoabilidade de seu impacto econômico; 

II – a aderência do projeto de normatização às demais normas editadas pela CVM e pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN); e 

III – a aderência do projeto de normatização às normas e aos padrões internacionais. 

Art. 11.  A SDM e a SNC devem discutir o projeto de normatização com as demais áreas técnicas 
da CVM que se relacionam com os temas em questão, podendo, a seu juízo: 

I – convidar para audiências restritas participantes de mercado e pessoas que possam contribuir 
com informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das normas em estudo; 

  II – realizar audiências públicas de conceito; e 

III – conduzir apresentações para o Colegiado da CVM sobre os estudos referidos no inciso I do 
§ 3º do art. 12, para fins de definição das diretrizes da norma em análise. 
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Parágrafo único.  As atividades previstas nos incisos II e III do caput podem ser utilizadas pela 
SDM e pela SNC no cômputo do cálculo de suas metas institucionais. 

Subseção II – Análise de Impacto Regulatório - AIR 

Art. 12.  A avaliação a que se refere o art. 10, I, no que tange à razoabilidade do seu impacto 
econômico, deve se dar por meio de AIR, conduzida pela Assessoria de Análise Econômica e 
Gestão de Riscos – ASA, ou por instituições com as quais a CVM tenha convênio ou acordo de 
cooperação técnica, observadas as hipóteses de dispensa referidas neste artigo. 

  § 1º  Estão automaticamente dispensados de AIR os projetos normativos que: 

I – objetivem a correção de erros de sintaxe, ortografia, pontuação, tipográficos ou de numeração 
de normas previamente publicadas; 

II – busquem consolidar outras normas sobre determinada matéria, sem alteração de mérito; 

  III – revoguem ou atualizem normas obsoletas, sem alteração de mérito; 

IV – disciplinem direitos ou obrigações definidos em instrumento legal que não permitam a 
possibilidade de diferentes alternativas regulatórias; 

V – sejam voltados a situações específicas e pontuais, não envolvendo alterações substanciais de 
mérito das normas vigentes; ou 

VI – objetivem estabelecer convergência a padrões internacionais aos quais o Brasil é aderente. 

§ 2º  A verificação de enquadramento nas hipóteses a que se refere o § 1º deve ser realizada pela 
SDM ou SNC, conforme o caso, às quais cabe consignar o respectivo fundamento da dispensa de 
AIR. 

§ 3º  Além das hipóteses de dispensa automática referidas no § 1º, o Colegiado pode dispensar de 
AIR os projetos normativos que: 

I –  tenham sido ou venham a ser objeto de estudo normativo abrangente, realizado por outras 
áreas técnicas da CVM que não a referida no art. 12, com o objetivo de avaliar as opções 
regulatórias e que permita aferir os possíveis efeitos do ato normativo e a razoabilidade de seus 
impactos econômicos e a conveniência e oportunidade de regulação da matéria; 

II – decorram de situações anormais de mercado que se deva coibir e que demandem medidas 
urgentes com vistas a garantir o seu regular funcionamento, conforme Deliberação do Comitê de 
Gestão de Risco – CGR; ou 

III – tenham sido objeto de observação pela CVM em ambiente regulatório experimental, por 
meio do qual tenha sido possível avaliar empiricamente os custos e benefícios e os procedimentos 
mais adequados para a implementação da solução preconizada. 

§ 4º  Em relação aos projetos normativos dispensados de AIR nos termos do inciso II do § 3º, o 
Colegiado deve considerar a necessidade de se estabelecer, quando da referida dispensa, um plano 
para avaliação de impacto posterior. 

Art. 13.  Dentre os projetos que não se enquadrem nas hipóteses descritas nos §§ 1º e 3º do art. 
12, a ASA, em conjunto com a SDM ou SNC, deve anualmente selecionar temas e apresentar 
proposta de classificação por critério de prioridade, com vistas à determinação, nos termos do art. 
5º, caput, dos projetos normativos que serão submetidos a AIR. 
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Parágrafo único.  Os temas selecionados para possível elaboração de AIR devem ser apresentados 
ao Colegiado acompanhados de Avaliação Preliminar de Impacto regulatório – APIR, a ser 
preenchida pela ASA, com auxílio das áreas afetas aos respectivos temas, nos moldes do Anexo 
11 desta Portaria. 

Art. 14.  Os processos de normatização correspondentes aos temas objeto de AIR selecionados 
não devem prosseguir às fases subsequentes do rito de regulação previsto nesta norma até a 
conclusão da referida análise. 

Parágrafo único.  Os demais processos de normatização devem continuar a ser conduzidos pela 
SDM ou pela SNC, conforme o caso, seguindo o rito ordinário do processo de regulação previsto 
nesta Portaria. 

Art. 15.  A AIR deve ser apresentada em forma de estudo específico – Estudo de AIR e deve 
conter os seguintes requisitos mínimos: 

  I – sumário executivo, com o resumo do trabalho e principais conclusões; 

II – identificação da falha de mercado ou da potencial motivação para a regulação do tema, 
apresentando contexto, abordagem econômica geral do problema, identificação dos mercados e 
participantes envolvidos, da regulação nacional relevante, da base legal que vincula a CVM ao 
problema e o detalhamento dos custos e benefícios econômicos e dos riscos envolvidos; 

III – mapeamento dos padrões de referência internacionais sobre o assunto, se for o caso; 

IV – análise de impacto, com descrição de cenários e recomendação de solução regulatória; e 

V – considerações referentes às informações, contribuições e manifestações recebidas em 
decorrência da eventual consulta a interessados no tema analisado. 

Parágrafo único.  A análise de impacto que fundamentará as conclusões do estudo deverá ser 
realizada com base em metodologia de análise de custo-benefício. 

Art. 16. Após a apreciação e aprovação pelo Colegiado, os estudos de AIR elaborados pela ASA 
serão divulgados publicamente. 

Subseção III – Ambiente regulatório experimental 

Art. 17.  Quando os estudos e discussões conduzidos concluírem pela premência de soluções 
normativas cujas características justifiquem, conforme entendimento do Colegiado, a criação de 
um ambiente regulatório experimental, poderão ser editados instrumentos normativos de caráter 
temporário, a partir dos quais se buscará avaliar empiricamente os benefícios e os procedimentos 
mais adequados para a implementação da solução preconizada. 

Parágrafo Único.  Após a avaliação quanto à adequação do efeito alcançado pelo instrumento 
normativo editado nos termos deste artigo, poderá ser elaborada regulamentação definitiva acerca 
do tema, mediante a edição de Instrução, a qual observará o procedimento normativo ordinário 
descrito nesta Portaria.  

Subseção IV – Procedimentos para início da audiência pública 

Art. 18. A fase de pré-audiência pública termina com a aprovação pelo Colegiado dos seguintes 
documentos: 

  I – edital de audiência pública em duas versões: 
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a) completa, para divulgação na página da CVM na rede mundial de computadores; e 

  b) resumida, para publicação no Diário Oficial da União (DOU); 

  II – minuta de norma; e 

  III – comunicado ao mercado. 

  Parágrafo único. O edital de audiência pública deve conter: 

  I – a descrição sucinta do assunto de que trata a norma; 

  II – a motivação para a proposta, identificando pontos de maior importância; 

III – direcionamento eletrônico para os Estudos de AIR produzidos, ou nos casos de dispensa de 
realização da AIR, justificativa que tenha fundamentado sua dispensa; e 

  IV – o prazo e os meios para o recebimento das manifestações. 

Seção II – Audiência pública 

Art. 19. A audiência pública tem início com a publicação do edital de audiência pública. 

§ 1º  O edital de audiência pública é disponibilizado na página da CVM na rede mundial de 
computadores com indicação destacada do prazo para o envio de manifestações. 

§ 2º  O prazo de duração da audiência pública é de até 90 (noventa) dias, a depender da 
complexidade da minuta em análise. 

§ 3º  A prorrogação do prazo de audiência pode ser concedida, por decisão da SDM ou da SNC, 
mediante pedido fundamentado recebido antes do prazo final para envio de manifestações. 

Art. 20. Serão aceitas manifestações de quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, na forma prevista 
no edital, desde que recebidas dentro do prazo estipulado. 

§ 1º  O recebimento das manifestações no âmbito das audiências públicas deve se dar na forma 
prevista no edital, sendo possível o recebimento por meio de: 

  I – caixa de correio eletrônico específico; e 

  II – sistema próprio de recebimento, quando disponível. 

§ 2º  O recebimento das manifestações também pode ser feito nas instalações físicas da CVM em 
caráter excepcional. 

Art. 21.  As manifestações recebidas serão disponibilizadas na página da CVM na rede mundial 
de computadores, após o término do prazo da audiência pública. 

Art. 22.  As alterações normativas pontuais, estritamente operacionais ou de repercussão limitada, 
bem como a edição de instrumentos normativos de caráter experimental, nos termos do art. 17, 
podem não ser submetidas à audiência pública, conforme entendimento do Colegiado. 

Seção III – Pós-audiência pública 

Art. 23.  Ao final da audiência pública, a SDM ou a SNC devem analisar as manifestações 
recebidas e elaborar uma minuta de relatório de audiência pública, cada qual na sua esfera de 
atuação. 

  Parágrafo único.  A minuta de relatório de audiência pública deve conter: 
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I – o resumo da matéria e o objetivo da audiência pública a qual ele se refere, com sua numeração, 
assunto e prazo; 

  II – a relação dos participantes; 

  III – os comentários e sugestões recebidos, de forma resumida e consolidada; 

  IV – a análise acerca da pertinência dos comentários recebidos; e 

V – a minuta da norma proposta com as alterações decorrentes dos comentários acatados. 

Art. 24.  Após a análise e discussão acerca dos comentários e sugestões recebidos na audiência 
pública, o Colegiado pode deliberar: 

I – pela aprovação da versão definitiva da norma a ser editada, com base no relatório final de 
audiência pública, com os eventuais ajustes necessários; 

  II – pela realização de nova audiência pública ou de audiência restrita; ou 

  III – pelo arquivamento do processo sem edição da norma. 

§ 1º  Após a aprovação referida no inciso I do caput, devem ser divulgados na página da CVM na 
rede mundial de computadores os seguintes documentos: 

  I – norma; 

  II – relatório de audiência pública; 

  III – comunicado ao mercado; e 

  IV – nota explicativa, se for o caso. 

  § 2º  A norma deve ser publicada, ainda, no Diário Oficial da União (DOU). 

§ 3º  Após a publicação da norma, a seção de audiências públicas da página da CVM deve ser 
atualizada com os documentos referentes à edição da norma relacionada à respectiva audiência, 
os quais devem estar disponíveis para consulta. 

§ 4º  A CVM deve informar ao mercado a ocorrência da deliberação prevista no inciso III do 
caput, explicando as razões pelas quais optou por tal medida. 

Seção IV – Normas Contábeis 

Art. 25.  Para as normas contábeis aplicáveis às companhias abertas, originadas no CPC, o rito a 
ser seguido será simplificado, suprimindo a fase de pré-audiência prevista no inciso I do art. 9º. 

§ 1º  A fase de audiência pública será conjunta com o CPC e observará o previsto na seção II 
deste capítulo. 

§ 2º  A fase pós-audiência pública será instruída com o termo de aprovação e relatório de 
audiência pública, elaborados pelo CPC, além da própria norma aprovada. 

CAPÍTULO IV – REUNIÃO DE REGULAÇÃO 

Art. 26.  A reunião de regulação é convocada com o propósito específico de discutir projetos de 
normatização previamente pautados pela SDM ou SNC. 

Parágrafo único. Os assuntos relacionados à regulação devem ser tratados prioritariamente nas 
reuniões de regulação. 
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Art. 27.  Além do Colegiado, da SDM ou SNC, a depender do tema, devem estar presentes na 
reunião de regulação: 

  I – a Superintendência-Geral – SGE; 

  II – a Procuradoria Federal Especializada – PFE; 

  III – as áreas técnicas que se relacionam com a matéria; e 

  IV – outras áreas da CVM que possam contribuir com o tema. 

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28.  Fica dispensado o cumprimento do art. 12, em relação aos processos e projetos 
normativos que, antes da entrada em vigor desta Portaria, já tenham sido: 

  I – instaurados ou encaminhados à SDM ou à SNC; ou 

  II – incluídos na agenda regulatória da CVM aprovada pelo Colegiado. 

 Art. 29.  Fica revogada a Portaria/CVM/PTE/Nº 48, de 19 de março de 2019. 

 Art. 30.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Original assinado por 

MARCELO SANTOS BARBOSA 
Presidente 
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ANEXO 11 – AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE IMPACTO REGULATÓRIO (APIR)  
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 191, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019 

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 a promoção por mérito, relacionada abaixo, com vigência a partir do início do expediente 
de 1º de novembro de 2019. 

NOME CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL 

André Francisco Tadeu Silva Agente Executivo C III ESPECIAL I 

 

Original assinado por 

MARCELO SANTOS BARBOSA 
Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 192, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019 

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 novembro de 2019. 

NOME 
CARGO 
EFETIVO 

NÍVEL 
ANTERIOR 

NÍVEL 
ATUAL 

Andréia Miranda de Luna Analista B II B III 

Cláudio do Rego Barros Benevides Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Claudio José Paulo Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Cláudio Martins Dias 
Agente 
Executivo 

ESPECIAL I ESPECIAL II 

David Esteban Kommers Barrientos 
Agente 
Executivo 

ESPECIAL I ESPECIAL II 

Douglas de Marco Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Elizabeth Messias Feitosa Analista C I C II 

Fernando de Angelo Carneiro 
Constantino 

Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Flávio Alves da Silva Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Frederico Shu Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Geraldo Pinto de Godoy Junior Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Guilherme Neves Pozzobon Analista B II B III 

Guilherme Tadiello Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Helio Furtado Costa Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 
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Izabel Lira Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

João Henrique Faber de Castro 
Santos 

Agente 
Executivo 

ESPECIAL I ESPECIAL II 

Leonardo Alcântara Moreira Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Marcel Tavares Quinteiro Milcent 
Assis 

Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Marcelo Silva de Castro Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Raphael Acácio Gomes dos Santos 
de Souza 

Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Rodrigo Louvisse Pimentel de 
Abreu 

Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Sandro Wurlitzer Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Thiago Alonso Erthal Salinas Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Thiago Paiva Chaves Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Waldemar Jose Ferreira Inspetor ESPECIAL III ESPECIAL IV 

 

Original assinado por 

MARCELO SANTOS BARBOSA 
Presidente 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 120, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
O Superintendente Administrativo-Financeiro, tendo em vista a delegação de competência conferida 
pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor LEONARDO JOSÉ MATTOS SULTANI, matrícula SIAPE nº 
1337232 e CPF nº 077.765.857-77, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a contratação de 
empresa gráfica para impressão de 1.000 exemplares da revista do Plano Estratégico da CVM 
(versão 2019), efetuada entre a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS e a WALPRINT 
GRAFICA E EDITORA EIRELI, CNPJ n.º 04.656.762/0001-00, conforme Nota de Empenho n.º 
2019NE800626, emitida no Processo 19957.007958/2019-79. 
 
Art. 2º DESIGNAR o servidor CARLOS JOSÉ FLEURY DE SIQUEIRA SILVA, matrícula SIAPE 
nº 7609159 e CPF nº 856.179.037-72, para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a execução da 
contratação acima descrita, nos impedimentos legais e eventuais do titular. 
 
Art. 3º 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 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 121, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
O Superintendente Administrativo-Financeiro, tendo em vista a delegação de competência conferida 
pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 
 
Art. 1º DESIGNAR o titular da ASC para acompanhar e fiscalizar a contratação de assinatura anual 
de banco de imagens, a ser efetuada entre a GS BRANDING E SERVICOS LTDA., CNPJ 
28.347.282/0001-17, e a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme Nota de 
Empenho n.º 2019NE800638, emitida no Processo 19957.001121/2019-16. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até cessarem os efeitos 
decorrentes da prestação do serviço acima descrito. 
 
 

Original assinado por 

DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA 
Superintendente Administrativo-Financeiro 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 122, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
O Superintendente Administrativo-Financeiro, tendo em vista a delegação de competência conferida 
pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor LÉO CLÉO PEREIRA DE MELLO FILHO, matrícula SIAPE nº 
1544148 e CPF nº 628.853.087-53, para acompanhar e fiscalizar a aquisição pela COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS de 6 (seis) aparelhos de ar condicionado tipo split, da empresa 
CLAUDIA HELENA MUNDIM DE LIMA 98892185187, CNPJ n.º 35.287.362/0001-90, 
conforme Nota de Empenho n.º 2019NE800639, emitida no Processo 19957.009575/2019-35. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até cessarem os efeitos 
decorrentes da contratação acima descrita. 
 
 

Original assinado por 

EDUARDO ABI-NADER SIMÃO 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Em exercício 
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PORTARIA CVM/SAD/Nº 123, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 
 
O Superintendente Administrativo-Financeiro, tendo em vista a delegação de competência conferida 
pela PORTARIA/CVM/PTE/nº108, de 1º de novembro de 2011, resolve: 
 
Art. 1º DESIGNAR o servidor FABIAN HOLGADO DE PASCUAL LOPEZ, matrícula SIAPE nº 
01483545 e CPF nº 105.526.488-41, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a aquisição de 
toalha de papel e copo descartável para a CVM em São Paulo/SP, efetuada entre a COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS e a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS ME, CNPJ 28.398.064/0001-01, conforme Nota de Empenho n.º 
2019NE800643, emitida no Processo 19957.009672/2019-28. 
 
Art. 2º DESIGNAR o titular da CAR-SP, para acompanhar e fiscalizar, como substituto, a execução 
da contratação acima descrita, nos impedimentos legais e eventuais do titular. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na presente data e terá vigência até cessarem os efeitos 
decorrentes da contratação acima descrita. 

 
 

Original assinado por 

EDUARDO ABI-NADER SIMÃO 
Superintendente Administrativo-Financeiro 

Em exercício 


