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DELIBERAÇÃO CVM Nº 872, DE 27 DE ABRIL DE 2021 
 
 
Suspensão de oferta pública de valor mobiliário distribuída 
com esforços restritos com o fim de prevenir situação 
anormal de mercado. 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM torna público que o Colegiado, 
em reunião realizada nesta data, com fundamento no art. 9º, § 1º, incisos I e IV, ambos da Lei nº 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976, e considerando que: 

a. a Petra Gold Serviços Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.243.894/0001-71, 
assim como seu sócio, o Sr. Eduardo Monteiro Wanderley, CPF nº 006.408.547-37, iniciaram oferta 
pública de valores mobiliários distribuída com esforços restritos, com a intermediação da instituição 
Índigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
00.329.598/0001-67; 

b. foram constatados indícios de que a Petra Gold Serviços Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 25.243.894/0001-71, assim como seu sócio, o Sr. Eduardo Monteiro Wanderley, CPF nº 
006.408.547-37, estariam realizando operação fraudulenta no mercado de capitais, por meio da Oferta 
da 5ª (quinta) Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 
garantia real adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos; e 

c. com o fim de prevenir situações anormais do mercado, os incisos I e IV do § 1º do artigo 9º da 
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, autorizam esta Autarquia, respectivamente, a suspender a 
negociação de determinado valor mobiliário, e a proibir aos participantes do mercado, sob cominação 
de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular. 

DELIBEROU: 

I – suspender a oferta pública referente à 5ª (quinta) Emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única da Petra 
Gold Serviços Financeiros S.A., cuja oferta foi iniciada em 20/10/2020, nos moldes do disposto pela 
Instrução CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009; 

II – determinar a todos os sócios, responsáveis, administradores e prepostos da Petra Gold 
Serviços Financeiros S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.243.894/0001-71, e da Índigo Investimentos 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.329.598/0001-67, 
que se abstenham de realizar a oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 
Instrução CVM 476, da 5ª (quinta) Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única da Petra Gold Serviços Financeiros 
S.A., alertando que a não observância da presente determinação acarretará multa cominatória diária no 
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valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas eventuais infrações já 
cometidas, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976; e 

III – que esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Assinado eletronicamente por 

MARCELO BARBOSA 
Presidente 


