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INFORMATIVO DA REUNIÃO DO COLEGIADO Nº 13 DE 16.04.2019 

 

Membros do Colegiado presentes: Pres. Marcelo Barbosa, Dir. Carlos Rebello, Dir. Henrique Machado e Dir. 

Flávia Perlingeiro. 

 

 

Foi sorteado o seguinte processo: 

 

PAS 

Reg. 1373/19 - 19957.001426/2018-47 - DGG 

 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

 

1. APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO – PROC. SEI 

19957.006713/2017-62 

Relator: SGE 

 

Proponentes e Irregularidades Detectadas: 

Spritzer Consultoria Empresarial Eireli e Jonas Spritzer Amar Jaimovick, por suposta infração ao disposto 

nos arts. 2° e 32 da Instrução CVM n° 558/18, tendo em vista a realização de oferta irregular de serviços 

de administração de carteiras de valores mobiliários e consultoria de valores mobiliários sem o devido 

registro na CVM. 

 

Por unanimidade, o Colegiado decidiu rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada, acatando 

o parecer do Comitê de Termo de Compromisso. 

 

2. APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO – PAS SEI 

19957.005918/2018-10 

Relator: SGE 

 

Proponentes e Acusação:  

Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”), na qualidade de investidor, ao atuar na contraparte do Banco 

Itaucard S.A. (“Banco Itaucard”) em negócios com contratos futuros de cupom cambial de DI1 e com 

contratos de swap cambial de operações compromissadas de um dia, no período de 15.12.14 a 06.04.15; 

Banco Itaucard, na qualidade de investidor, ao atuar na contraparte do Itaú Unibanco em negócios com 

contratos futuros de cupom cambial de DI1 e com contratos de swap cambial de operações 

compromissadas de um dia, no período de 15.12.14 a 06.04.15; Marco Antonio Sudano, na qualidade de 

Diretor Executivo da Tesouraria do Itaú Unibanco, pela transmissão de ordens de compra e venda que 

resultaram em operações diretas em nome do Itaú Unibanco e do Banco Itaucard, envolvendo contratos 

futuros de cupom cambial de DI1 e contratos de swap cambial de operações compromissadas de um dia, 

no período de 15.12.14 a 06.04.15; e Carlos Henrique Donega Aidar, na qualidade de Diretor da Área de 

Finanças do Banco Itaucard, pela estruturação de operações diretas em nome do Itaú Unibanco e do Banco 

Itaucard, envolvendo contratos futuros de cupom cambial de DI1 e contratos de swap cambial de 
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operações compromissadas de um dia, no período de 15.12.14 a 06.04.15 (descumprimento ao inciso I da 

Instrução CVM n° 8/79, em razão da criação de condições artificiais de demanda, oferta e preço, nos 

termos definidos no inciso II, “a”, da referida Instrução). 

 

Por unanimidade, o Colegiado decidiu aceitar a proposta de termo de compromisso apresentada, 

contrariamente à recomendação do parecer do Comitê de Termo de Compromisso. Diante das 

características fáticas do caso concreto, entendeu o Colegiado, sem entrar em exame de mérito quanto às 

operações, que a realidade acusatória neste caso é distinta da existente nos precedentes em que a CVM 

vem utilizando o montante dos “ajustes líquidos” como base de cálculo para a definição do valor da 

contrapartida financeira em Termo de Compromisso. Por um lado, identificou, neste caso concreto, 

elementos de menor reprovabilidade, quando comparado aos referidos precedentes, bem como fatores 

exógenos à atuação das partes a afetar substancialmente os referidos ajustes, a afastar a pertinência de sua 

utilização como base de cálculo. E, ainda, por outro lado, reconheceu nos valores constantes da proposta 

de contrapartida das pessoas jurídicas, nos termos reformulados pelos proponentes, montante muito 

superior ao aplicado nos referidos precedentes de maior reprovabilidade, em montante considerado 

suficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas. 

 

3. MINUTA DE DELIBERAÇÃO – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO CVM Nº 559/2008 – PROC. 

SEI 19957.003351/2018-39 

Relator: SDM 

 

Por unanimidade, o Colegiado aprovou a edição de deliberação que revoga a Deliberação CVM nº 559/08, 

conforme minuta apresentada pela SDM. 


