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INFORMATIVO 

 

PORTARIA n. 00001/2020/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU de 07 de janeiro de 2020. 

 

Acrescenta e altera dispositivos na PORTARIA n. 00001/2016/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU. 

 

O PROCURADOR-CHEFE da PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA 

JUNTOÀCOMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – PFE-CVM, no uso de suas atribuições 

legais, resolve: 

 

Art. 1º O art. 4º da PORTARIA n. 00001/2016/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 4º ......................................................................................................... 

§ 1º .............................................. 

I – prestar consultoria e assessoramento jurídico à Superintendência Administrativo-Financeira 

(SAD) da CVM em todas as questões envolvendo licitações, contratos ou outros ajustes e pessoal; 

(N.R.) 

II – prestar consultoria e assessoramento jurídico às demais áreas técnicas da CVM em questões que 

envolvam atividade meio da Autarquia, especialmente convênios e instrumentos congêneres; (N.R.) 

III – realizar controle da legalidade da atuação administrativa da CVM, na forma do art. 38, 

parágrafo único, da Lei n.º 8.666, de 1993; (N.R.) 

IV – manifestar-se sobre a necessidade de comunicação ao Ministério Público e/ou a outras 

instituições, na forma do art. 9º da Lei Complementar nº 105, de 2001, quando se tratar de infrações 

relativas à atividade meio da Autarquia; (N.R.) 

V – atuar, direta ou indireta, em processos judiciais que envolvam atividade meio da CVM;(N.R.) 

VI – realizar controle da legalidade de propostas de celebração de termos de compromisso que 

tenham como único objeto infrações relativas a informações periódicas ou eventuais; (N.R.) 

VII – realizar análise jurídica das minutas de deliberações que visam a suspender ofertas e atividades 

irregulares (stop orders); 

VII – atuar como amicus curiae, na forma da do art. 31 da Lei n.º 6.385, de 1976; e, 

VIII – exercer outras atividades correlatas. 

§ 2º .............................................. 

I – prestar consultoria e assessoramento jurídico relacionadas a matérias e atividades finalísticas da 

CVM, exceto aquelas de competência da GJU-4; (N.R.) 

II – realizar controle da legalidade de propostas de celebração de termos de compromisso que não 

estejam abrangidas na competência fixada no inciso VI do §1º; 

III – atuar coordenadamente com a Superintendência de Relações com Empresas - SEP em 

processos administrativos que envolvam pedido de interrupção do curso de prazo de antecedência 

de convocação de assembleia geral extraordinária de companhia aberta; 
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IV – atuar em processos judiciais que envolvam matéria finalística da CVM que não estejam 

abrangidos na competência fixada no inciso VI do § 3º, direta ou indiretamente, neste último caso 

mediante prestação de subsídios; e, (N.R.) 

V – exercer outras atividades correlatas. (N.R.) 

§ 3º ............................................ 

I – apurar a liquidez e a certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes à atuação da CVM; 

(N.R.) 

II – inscrever em Dívida Ativa os créditos acima referidos, para fins de cobrança amigável ou 

judicial, e atuar no âmbito de parcelamento de débitos para com a CVM; (N.R.) 

III – prestar consultoria e assessoramento jurídico às áreas técnicas da CVM em processos que 

envolvam créditos tributários e não tributários (já constituídos) da Autarquia; (N.R.) 

IV – atuar em processos judiciais que envolvam a cobrança de créditos da CVM (execução fiscal), 

direta ou indiretamente, neste último caso mediante prestação de subsídios; (N.R.) 

V – prestar informações e demais subsídios aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal 

- PGF diretamente responsáveis por cobrança de créditos da CVM; e 

VI – atuar, direta ou indireta, em processos judiciais que envolvam anulação de inquéritos ou demais 

processos administrativos sancionadores, independentemente de ter havido inscrição de eventuais 

créditos em dívida ativa; e, (N.R.) 

VII – atuar, em situações excepcionais, no controle da legalidade de propostas de celebração de 

termos de compromisso que tenham como único objeto infrações relativas a informações periódicas 

ou eventuais; e, 

VII – atuar, em situações excepcionais, nas sessões de julgamentos de processos administrativos 

sancionadores. 

VI – exercer outras atividades correlatas. 

§ 4º ............................................ 

I –atuar no controle de legalidade e na assessoria jurídica relativos a investigações de infrações 

administrativas, a inquéritos administrativos conduzidos pela Superintendência de Processos 

Sancionadores (SPS) da CVM, e na instrução processual de tais feitos, incluindo, sempre que 

necessário, a participação em depoimentos de investigados, testemunhas ou quaisquer pessoas que 

possam prestar informações ou esclarecimentos necessários à instrução de inquéritos 

administrativos, conforme previsto na regulamentação aplicável; (N.R.) 

II – manifestar-se sobre a higidez jurídica de termos de acusação e peças de acusação derivadas dos 

Inquéritos Administrativos apresentados pelas áreas técnicas da CVM, conforme previsto na 

regulamentação aplicável; (N.R.) 

III – manifestar-se sobre a necessidade de comunicação ao Ministério Público e/ou a outras 

instituições, na forma do art. 9º da Lei Complementar nº 105, de 2001, e da regulamentação 

aplicável;(N.R.) 

IV – atuar nas sessões de julgamentos de processos administrativos sancionadores; (N.R.) 
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V – atuar em processos judiciais nos quais a CVM funcione como assistente de acusação do 

Ministério Público; (N.R.) 

VI – prestar consultoria e assessoramento jurídico em questões relacionadas a processos 

administrativos sancionadores; e (N.R.) 

VII – exercer outras atividades correlatas. 

§5° Em caso de necessidade reconhecida pelo titular da PFE-CVM os procuradores federais que 

integram determinada subprocuradoria poderão ser temporariamente destacados para colaborar nas 

atividades de outra subprocuradoria. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Interno da CVM. 

 

Original assinado por 

CELSO LUIZ ROCHA SERRA FILHO 

Procurador-Chefe PFE-CVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA PIMENTA VILAR CORREIA LIMA 

Gerente de Recursos Humanos 

Em exercício 


