
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM E O
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA
CORPORATIVA - IBGC.

 
 
O INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA -

IBGC, pessoa jurídica de direito privado, de caráter técnico-científico e educativo,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.082.331/0001-80, com sede na Avenida das
Nações Unidas, nº 12551, 21º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-903, na Cidade
e Estado de São Paulo (“IBGC”), neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social por seu Diretor Geral, o Sr. Pedro Augusto de Melo, brasileiro, casado,
inscrito no CPF/ME sob o nº 01 -03, com endereço comercial na sede do
IBGC acima indicado; e a COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS , pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.507.878/0001-08, com
sede na Rua Sete de Setembro, nº 111, 32º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ
(“CVM”), neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Marcelo Barbosa,
brasileiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 02 -00, com domicílio
profissional no endereço da sede da CVM acima indicado, resolvem, de comum
acordo, celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA  (“Acordo”),
sujeitando-se, no que couber, ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
e alterações posteriores, bem como a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e o
Decreto nº. 8.726, de 27 de abril de 2016, observadas as seguintes cláusulas:

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente Acordo tem por objeto a cooperação técnica entre a

CVM e o IBGC com vistas a fortalecer as capacidades de diagnóstico, formulação,
implementação e avaliação de políticas públicas no âmbito do mercado de capitais
voltados a temática ASG (Ambiental, Social e Governança), nos termos do Plano de
Trabalho, por meio do intercâmbio de informações, da geração e disseminação de
conhecimentos.

 
1 . 2 . Os projetos e as atividades de cooperação técnica se

concentrarão em estudos exploratórios, de Análise de Impacto Regulatório – AIR
ou de Análise do Resultado Regulatório – ARR, nos termos do Decreto nº 10.411,
de 30 de junho de 2020.

 
1 . 3 . As ações conjuntas compreenderão o desenvolvimento de

projetos e a condução de atividades de natureza técnica, abrangendo projetos de
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estudos e pesquisas sobre temas definidos pelos Partícipes, a instituição de grupos
de trabalho e comissões técnicas, e participação de representantes como
convidados, membros ou observadores em Comissões Temáticas, Conselhos
Técnicos etc.

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1. Compete à CVM e ao IBGC:

a. Promover as ações necessárias ao cumprimento do Plano de
Trabalho acordado entre os Partícipes, viabilizando a
realização das iniciativas decorrentes do objeto do presente
Acordo e a sua disseminação, por meio de eventos e outras
formas de divulgação;

b. Apoiar, de forma recíproca, a divulgação das iniciativas dos
Partícipes relacionadas ou decorrentes do presente Acordo,
considerando o público de referência e as políticas internas de
cada entidade;

c. Disponibilizar as instalações, na forma acordada, quando
necessário para a viabilização das iniciativas decorrentes do
presente Acordo ou, na forma acordada entre os Partícipes,
daquelas que concorram para os seus objetivos;

d. Estabelecer canal de comunicação para veiculação de
solicitações de apoio técnico, quando relacionadas às matérias
que envolvam atribuições e competências dos Partícipes, a
serem atendidas conforme a disponibilidade de cada entidade,
no caso de iniciativas não previstas no Plano de Trabalho; e,

e. Custear, quando necessário, e desde que em comum acordo
entre a CVM e IBGC, as iniciativas realizadas no âmbito da
presente cooperação técnica, obedecidas, em cada caso, as
disposições legais e/ou regimentais aplicáveis, bem como a
disponibilidade orçamentária;

f. Promover a realização de eventos, palestras, seminários e
grupos de pesquisa, nos temas de interesse relacionados ao
Acordo.

 
2.2. Compete ao IBGC:

a. Elaborar, no mínimo, um estudo anualmente, conforme
definido em comum acordo pela CVM e pelo IBGC dentro do
objeto do Acordo;

b. Sugerir os temas de pesquisa a serem priorizados, assim como
as iniciativas a serem desenvolvidas no âmbito do Acordo,
considerando as suas prioridades de pesquisa;

c. Manter atividades de pesquisa nos temas priorizados pelos
Partícipes, durante a vigência de cada Plano de Trabalho,
sugerindo à CVM novas temáticas a partir de sua atuação; e

d. Selecionar, dentre os seus profissionais, aqueles que irão
desenvolver ou participar das iniciativas decorrentes deste
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Acordo, acompanhando a evolução dos trabalhos.

 

 

2.3. Compete à CVM:

a. Definir os temas de pesquisa a serem priorizados, assim como
sugerir as iniciativas que serão desenvolvidas no âmbito do
Acordo, considerando as prioridades das políticas públicas para
o desenvolvimento do mercado de capitais;

b. Divulgar, em seus sítios institucionais da Internet, os produtos,
trabalhos, estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do
Acordo, sempre que entender adequado, com a indicação dos
autores, podendo organizar, ainda, a edição de publicações
técnicas;

c. Na medida do possível, fornecer dados relacionados ao objeto
dos estudos; e,

d. Auxiliar a equipe do IBGC na elaboração e condução de
pesquisas junto aos participantes do mercado.

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO
3.1. As iniciativas do presente Acordo seguirão o Plano de Trabalho

elaborado pelos Partícipes, com ações de natureza técnica, respeitadas as
disponibilidades orçamentárias, podendo, inclusive, prever cronograma de
reuniões periódicas.

 
3 .2 . As iniciativas previstas no Plano de Trabalho, projetos ou

atividades, serão detalhadas entre os Partícipes naquilo que for necessário para
viabilizar sua execução operacional, incluindo sua governança.

 
3.3. O Plano de Trabalho será atualizado, pelo menos, a cada 1 (um)

ano, a fim de incorporar os estudos que serão realizados no ano seguinte, se
outros fatores supervenientes não determinarem ou recomendarem sua
atualização em menor período.

 
3.4. Para fins de acompanhamento das atividades do Plano de

Trabalho, seus resultados e prazos, os coordenadores do presente Acordo,
conforme cláusula quarta abaixo, se reunirão, no mínimo, trimestralmente,
conforme calendário civil.

 
3.5. A primeira versão do Plano de Trabalho está consubstanciada no

anexo ao presente Acordo.
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS
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4.1. No âmbito da CVM, a coordenação geral do presente Acordo
ficará a cargo do titular Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA).

 
4.2. No âmbito do IBGC, a coordenação geral do presente Acordo

ficará a cargo da Gerência de Pesquisa e Conteúdo, representada por Luiz
Fernando da Costa Dalla Martha.

 
4.3. Os representantes mencionados no item 4.2 poderão ser

alterados por comunicação do IBGC à coordenação geral do presente Acordo na
CVM.

 
4.4. As iniciativas de natureza técnica contarão sempre com o

envolvimento ou mesmo a participação direta dos órgãos da estrutura
organizacional da CVM (Superintendência ou Assessoria) que o demandarem e
cujas atribuições estejam mais diretamente relacionadas ao tema.

 
4.5. Mesmo quando não demandar estudo ou pesquisa, a

Superintendência de Desenvolvimento de Mercado (SDM) será sempre envolvida e
informada quando os resultados puderem gerar a necessidade de atualizações na
regulação editada pela CVM.

 
4.6. Os materiais produzidos no âmbito da cooperação técnica serão

de domínio público, ressalvada a possibilidade das partes, de comum acordo,
estabelecerem condições específicas diferenciadas, inclusive para pesquisas e
estudos em andamento, ressalvadas, ainda, hipóteses de sigilo previstas em lei.

 
4.7. Para a elaboração dos estudos e pesquisas, entre outras

atividades pertinentes, condições específicas de acesso a dados e informações
poderão ser pactuadas entre os Partícipes. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de vigência do presente Acordo é de 36 (trinta e seis)

meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser
alterado ou prorrogado caso haja interesse dos Partícipes, mediante aditivo
escrito.

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
6.1. Este Acordo não gera compromisso financeiro ou transferência

de recursos entre os Partícipes.
 
6.2. Conforme a deliberação comum dos Partícipes, observadas as

normas aplicáveis e na forma acordada, autorizada em cada caso, poderá ocorrer
a realização de despesas necessárias à realização de projetos e atividades
decorrentes do presente Acordo, tais como deslocamento de servidores e
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empregados (passagens e diárias) e publicações.
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
7.1. O presente Acordo poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por

qualquer dos Partícipes, mediante notificação, por escrito, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, sem que caiba indenização ao outro Partícipe.

 
7.2. O eventual descumprimento das obrigações pactuadas poderá

dar ensejo à rescisão, bem como na hipótese de superveniência de norma legal ou
fato administrativo que torne o Acordo formal ou materialmente inexequível.

 
7.3. Nas hipóteses tratadas nesta cláusula, os Partícipes avaliarão o

estado das iniciativas conjuntas em andamento, podendo estabelecer mecanismos
para apoiar sua conclusão nas condições acordadas durante a vigência do Acordo,
em especial no caso de pesquisas e estudos em curso, de forma a minimizar
eventuais prejuízos aos profissionais envolvidos

 
7.4. Os casos omissos ou quaisquer dúvidas relativas à execução ou

interpretação do presente Acordo devem ser resolvidos mediante entendimento
entre os Partícipes, tendo por base a legislação que rege a matéria, especialmente
a Lei nº 13.019/2014 e o Decreto nº 8.726/2016. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
8.1. A publicação deste Acordo será efetuada, em extrato, no Diário

Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura,
correndo à conta da CVM a respectiva despesa, nos termos do parágrafo único do
art. 61 da Lei nº 8.666/93.

 
 
CLÁUSULA NONA - DO FORO
9 . 1 . Os partícipes comprometem-se a submeter eventuais

controvérsias, decorrentes do presente ajuste à conciliação que será promovida
pela Advocacia-Geral da União, nos termos da Portaria AGU nº 1.099, de 28 de
julho de 2008. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as
questões decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica, que não possam ser
resolvidas pela mediação administrativa, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária
do Rio de Janeiro, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

 
E assim, por estarem de pleno acordo e ajustadas, assinam

digitalmente o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, forma e
validade, para publicação e execução, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
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Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2021.

 

 

MARCELO BARBOSA
Presidente da CVM

PEDRO MELO
Diretor Geral do IBGC

 

 

 

Testemunhas:

Nome: Bruno Barbosa de Luna
Matrícula CVM: 7.001.441

Nome: Anderson Barbosa de Medeiros
Matrícula CVM: 7.001.804

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 06/12/2021, às 18:31, com fundamento no art. 6º do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Barbosa de Luna,
Superintendente, em 07/12/2021, às 08:52, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Barbosa De
Medeiros, Testemunha, em 07/12/2021, às 10:10, com fundamento no
art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1403591 e o código CRC 2D459B7B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1403591 and the "Código CRC" 2D459B7B.
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