
 
De: Felipe Mendes Batista | Trígono Capital  
Enviado: segunda-feira, 12 de abril de 2021 12:15 
Para: AudPublicaSDM0820 <audpublicasdm0820@cvm.gov.br> 
Assunto: RES: IMPORTANTE | Edital de Audiência Pública SDM 08/20. 
  
Tendo em vista que o site da CVM estava fora do ar e não localizei resposta do histórico e-mail 
abaixo. 
  
Peço tempestivamente que aceitem prorrogação do prazo para recebimento sobre minha 
contribuição ao edital da Audiência Pública SDM 08/20. 
  
Segue ponderação sobre a ICVM 555 (e sua posterior alteração) ao que tange a 
confidencialidade de ativos. 
  
Atualmente não há sentido no § 3º Item V do Artigo 26 e Inciso II, transcrito abaixo. 
  

§ 3º Caso existam posições ou operações em curso que possam vir a 
ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição 
da carteira pode omitir sua identificação e quantidade, 
registrando somente o valor e a percentagem sobre o total da 
carteira. 
(...) 
II – nos demais casos, 90 (noventa) dias após o encerramento do mês, 
podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter 
excepcional, e com base em solicitação fundamentada submetida à 
aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias). 

  
Motivação: 
  
Podemos montar, facilmente uma matriz que possui todos os fechamentos do mês. Dividindo 
o financero por todos os preços de ações chegamos à uma única cuja quantidade será número 
inteiro (xxx,00). 
Comparado-se à carteira aberta de três meses atras pode-se descobrir a posição atual dos 
fundos. Por exemplo, sabemos que a ação que estava oculta era quarta maior posição do 
fundo, fazendo a conta sabemos se o gestor aumentou (posição foi para terceira maior 
posição) ou se diminuiu (posição foi para quinta maior posição) este ativo no portifólio do 
fundo. 
  
Algumas software houses oferecem essa matriz em seu sistema, como mais uma 
funcionalidade, ou seja, a ocultação perdeu o propósito e foi banalisada. 
  
Sugestão de novo texto: 
  

§ 3º Caso existam posições ou operações em curso que possam vir a 
ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição 
da carteira pode omitir sua identificação e quantidade, 
registrando somente o valor e a percentagem sobre o total da 
carteira, de forma consolidada. 

  
O Site da CVM apresentaria: 
  



Por solicitação do administrador do fundo, a identificação dos seguintes ativos foi 
omitida ao público em geral. 

Clique sobre o ativo para mais informações. 

Ativo Classificação Empresa Ligada 
Negócios Realizados no Mês Posição Final 

Vendas Aquisições 
Quant. Valores % Patr. 

Líq. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado 
Ações Para 

negociação Não - 0 - 1.025.907 -  

Valor % 
Valor 

Ações Para 
negociação Não - 0 - 241.506 -  

Ações Para 
negociação Não - 0 - 301.944 -  

Ações Para 
negociação Não - 0 - 214.307 -  

Ações Para 
negociação Não - 0 - 551.825 -  

Ações Para 
negociação Não - 256.374 - 0 -  

Ações Para 
negociação Não - 0 - 1.756.682 -  

Ações Para 
negociação Não - 0 - 325.996 -  

  
Agradecemos antecipadamente a atenção do time competente pela análise da Audiência 
Pública SDM 08/20. 
  
Atenciosamente, 
 
  
De: Felipe Mendes Batista 
Enviada em: segunda-feira, 4 de janeiro de 2021 19:33 
Para: audpublicaSDM0820@cvm.gov.br 
Assunto: IMPORTANTE | Edital de Audiência Pública SDM 08/20. 
  
Prezados, 
  
Quando tentamos acessar as informações do Edital SDM 08/20 o site retorna a msg abaixo. 
  

 
 Por favor verificar. 


