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DESIGNAÇÃO 
 

PAULO CEZAR CORTEZ PAULA, Agente Executivo, matrícula SIAPE nº 1052238, nomeado 
para exercer a Função Gratificada de Chefe, FG-1, da Seção de Controle e Apoio Jurídico (CAJ), 
da Procuradoria Federal Especializada (PFE), no Rio de Janeiro, ficando, em consequência, 
dispensado da função que atualmente ocupa, conforme Portaria CVM/PTE/057, de 08 de abril de 
2022, publicada no Diário Oficial da União de 11 subsequente, seção 2, p. 19. 

 
EXONERAÇÃO 

 
CAIO DA SILVA PESSANHA MOREIRA, matrícula Siape nº 3234857, exonerado, a pedido, a 
partir do dia 09 de maio de 2022, do cargo em comissão de Assessor Técnico, DAS 102.3, do 
Colegiado (COL-DFP), no Rio de Janeiro, conforme Portaria CVM/PTE/064, de 04 de maio de 
2022, publicada no Diário Oficial da União de 09 subsequente, seção 2, p. 15. 

 
FÉRIAS 

 

 NOME                                           PERÍODO DE FRUIÇÃO      
 

Felipe de Paula lima  04/abr/22 a 03/mai/22 
   
Ana Carolina Velloso Goulart Salarini  02/mai/22 a 12/mai/22 
Amanda Oliveira da Silva  02/mai/22 a 16/mai/22 
   
Daiane Lopes de Lima  09/mai/22 a 16/mai/22 
Erica Bahiense de Albuquerque e Cunha  09/mai/22 a 14/maio/22 
   
Rômulo Breves de Almeida  11/mai/22 a 30/mai/22 
   
Natália da Conceição André Cantanhede 
Mônica Pinheiro Regis de Brito    
Yara Shor Pereira                 
Marco Antonio Velloso de Sousa  
Paulo Francisco Moraes Filho 
Marcio de Barros Maia              
Andreia Miranda de Luna         
Guilherme Camargo Braga      
 

 16/mai/22 a 20/mai/22 
16/mai/22 a 27/mai/22 
16/mai/22 a 20/mai/22 
16/mai/22 a 21/mai/22 
16/mai/22 a 05/jun/22 
16/mai/22 a 27/mai/22 
16/mai/22 a 20/mai/22 
16/mai/22 a 01/jun/22 
 

Osmar Narciso Souza Costa Junior  
Patrick Valpaços Fonseca Lima  
 

 17/mai/22 a 31/mai/22 
17/mai/22 a 03/jun/22 
 

Erica Bahiense de Albuquerque e Cunha 
 

 18/mai/22 a 20/mai/22 
 

Elis Regina Rabelo e Silva Sousa     
 

 19/mai/22 a 20/mai/22 
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Mauricio Marinho Tubone      
Beno Chang Carvalho               
Yara Shor Pereira              
Raul de Campos Cordeiro         
Davi Trindade Batista        
Eduardo Jose Busato          
Lourdes Helena Mossolin      
Marcelo Gomes Garcia Lopes         
Rodrigo Porto Avalle            
Thiago de Sampaio Ferraz     
 

 21/mai/22 a 30/mai/22 
23/mai/22 a 27/mai/22 
23/mai/22 a 03/jun/22 
23/mai/22 a 10/jun/22 
23/mai/22 a 03/jun/22 
23/mai/22 a 27/mai/22 
23/mai/22 a 03/jun/22 
23/mai/22 a 03/jun/22 
23/mai/22 a 14/jun/22 
23/mai/22 a 01/jun/22 
 

Luciana Augusta Toledo Balaciano Silva 
 

 25/mai/22 a 14/jun/22 
 

Mariana Weguelin Vieira 
 

 26/mai/22 a 31/mai/22 
 

Alexandre Pinheiro dos Santos        
 

 27/mai/22 a 27/mai/22 
 

Monica Pinheiro Regis de Brito    
Fabio Arcoverde Carneiro Teixeira 
Natália Gomes Nogueira 
Glauce Cunha de Oliveira          
Sergio Henrique Bunioto        
Fernando D Ambros Lucchesi     
Glaucilene Cherem da Cunha   
Rafael Barros Custodio       
Marco Antonio de Oliveira Lopes    
 

 30/mai/22 a 10/jun/22 
30/mai/22 a 17/jun/22 
30/mai/22 a 03/jun/22 
30/mai/22 a 15/jun/22 
30/mai/22 a 10/jun/22 
30/mai/22 a 12/jun/22 
30/mai/22 a 10/jun/22 
30/mai/22 a 17/jun/22 
30/mai/22 a 03/jun/22 
 

Bernardo Augusto Bronstein        
 

 31/mai/22 a 15/jun/22 
 

 
FÉRIAS INTERROMPIDAS 

 
IURY ROBERTO SOARES SANTOS, Analista, lotado na Gerência de Acompanhamento de 
Mercado 2 (GMA-2), cujo período de férias foi interrompido, por necessidade de serviço, a partir 
do dia 03 de maio de 2022, conforme Portaria CVM/SGE/023, de 05 de maio de 2022. 

 
NOMEAÇÃO 

 
MARCO CESAR PENNA REIS, nomeado para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
DAS 102.3, no Colegiado (COL/DFP), com lotação no Rio de Janeiro, conforme Portaria 
CVM/PTE/065, de 04 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 09 subsequente, 
seção 2, p. 15, com posse e exercício na mesma data. 
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REMOÇÃO 
 

DAVID ESTEBAN KOMMERS BARRIENTOS, Assistente III, FG-3, removido da Procuradoria 
Federal Especializada (PFE) para a Seção de Controle e Apoio Jurídico (CAJ), a partir de 26 de 
abril de 2022, conforme Ofício Interno CVM/PFE/003, de 29 de março de 2022. 
 
JOSÉ EDUARDO HABIB STUMPF DE ARAGÃO, Assistente II, FG-2, removido da 
Subprocuradoria Jurídica 2 (GJU-2) para a Seção de Controle e Apoio Jurídico (CAJ), a partir de 
26 de abril de 2022, conforme Ofício Interno CVM/PFE/003, de 29 de março de 2022. 
 
LUCIANA AUGUSTA TOLEDO BALACIANO SILVA, Técnica movimentada da CMB, 
removida da Divisão de Gestão da Informação (DINF) para a Divisão de Educação Financeira 
(COE), a partir de 03 de maio de 2022, conforme Ofício Interno CVM/SOI/024, de 29 de abril de 
2022. 
 
MÁRCIO GUEDES LEITE, Assistente II, FG-2, removido da Procuradoria Federal Especializada 
(PFE) para a Seção de Controle e Apoio Jurídico (CAJ), a partir de 26 de abril de 2022, conforme 
Ofício Interno CVM/PFE/003, de 29 de março de 2022. 
 
PAULO CEZAR CORTEZ PAULA, Agente Executivo, removido da Procuradoria Federal 
Especializada (PFE) para a Seção de Controle e Apoio Jurídico (CAJ), a partir de 11 de abril de 
2022, conforme Ofício Interno CVM/PFE/003, de 29 de março de 2022. 

 
SUBSTITUIÇÃO 

 
DANIEL PERES PENTEADO, Agente Executivo, designado para responder pela Gerência 
Executiva (EXE), no período de 18 a 22 de abril de 2022, por motivo de férias da titular, Mônica 
Pinheiro Regis de Brito, conforme Portaria CVM/SGE/021, de 03 de maio de 2022. 
 
TATIANA ALESSIO DE BRITTO, Especialista (EPPGG), designada para responder pela Divisão 
de Educação Financeira (COE), no período de 04 a 20 de abril de 2022, por motivo de 
férias da titular, Andréa Coelho Baptista, conforme Portaria CVM/SGE/022, de 03 de maio de 2022. 

 
 
 
 

CLAUDIO MARTINS DIAS 
Gerente de Gestão de Pessoas  
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INFORMATIVO 

PORTARIA CVM/PTE/Nº 62, DE 02 DE MAIO DE 2022 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, tendo em vista o 
disposto no artigo 5º do Anexo I do Decreto nº 6.382, de 27 de fevereiro de 2008, e o artigo 1º da 
Portaria ME  

Art. 1º Designar como Diretor Substituto o Superintendente de Relações com o Mercado e 
Intermediários, FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS, sempre que não for atingido 
o quorum mínimo exigido para decisão do Colegiado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir de 03 de maio de 2022. 

Art. 2º Na eventualidade de o Diretor Substituto designado no art. 1º desta Portaria encontrar-se 
impedido de atuar, durante o supracitado período, em seu lugar, atuarão como Diretores Substitutos 
o Superintendente de Relações com Empresas, FERNANDO SOARES VIEIRA, ou o 
Superintendente de Relações Internacionais, EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, nessa 
ordem de precedência. 

Art. 3º Caso seja necessária a convocação de mais de um Diretor Substituto para ser atingido 
o quorum mínimo exigido para decisão do Colegiado, durante o supracitado período, também 
atuarão como Diretores Substitutos, além do designado no art. 1º desta Portaria, o Superintendente 
de Relações com Empresas, FERNANDO SOARES VIEIRA, ou o Superintendente de Relações 
Internacionais, EDUARDO MANHÃES RIBEIRO GOMES, nessa ordem de precedência. 

  

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 63, DE 03 DE MAIO DE 2022 

Dispõe sobre a participação de servidores em eventos e sobre atividades custeadas por terceiros.  

   

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, no uso das 
atribuições que lhe confere o Regimento Interno da CVM, aprovado pela Resolução CVM nº 24, 
de 5 de março de 2021, e considerando: 

 

I – a permanente necessidade de zelar pela moralidade, pela probidade e por um alto padrão de 
conduta ética dos servidores públicos no âmbito da Administração Pública Federal e, 
especificamente, da CVM;  

II – a importância de informar os servidores que participam de eventos nacionais ou internacionais 
sobre os seus deveres e vedações, principalmente em relação aos seus atos, opiniões ou 
informações veiculadas;  

III – os deveres e vedações impostos aos servidores pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
(Estatuto dos Servidores Civis na esfera federal), e pelo Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994 
(Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal);  

IV – a necessidade de orientar os servidores em relação à participação em eventos ou atividades 
custeadas por terceiros; e  

V – as disposições do Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal, da Resolução 
da Comissão de Ética Pública - CEP nº 2, de 24 de outubro de 2000, do Decreto nº 6.029, de 1º de 
fevereiro de 2007, da Portaria MF n° 160, de 6 de maio de 2016, da Orientação Normativa Conjunta 
CGU e CEP n° 1, de 6 de maio de 2016, do Decreto nº 10.889, de 9 de dezembro de 2021, e dos 
demais normativos e orientações aplicáveis; resolve: 

   

CAPÍTULO I - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Art. 1º A participação de servidor em conferências, seminários, congressos, palestras ou eventos 
similares, de forma presencial ou telepresencial, no Brasil ou no exterior, na condição de 
representante institucional da CVM, depende de autorização expressa do Superintendente (ou 
ocupante de cargo equivalente) ao qual esteja vinculado o componente organizacional de lotação 
ou exercício do servidor, do Superintendente Geral, quando se tratar dos Superintendentes, Chefes 
de Assessoria, Auditor-Chefe, Procurador-Chefe ou servidores lotados ou em exercício na 
Superintendência Geral, ou do Presidente da CVM, nos demais casos.  

§ 1° A aprovação de Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) cadastrada no Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) pelo proponente supre a necessidade de obtenção de 
autorização prevista no caput deste artigo.  

§ 2º    A participação de servidores em eventos, prevista neste artigo, abrange a atuação na condição 
de representante institucional da CVM como conferencista, palestrante, debatedor, mediador, 
moderador ou ouvinte.  
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§ 3º    Havendo posicionamento oficial do Colegiado da CVM ou entendimento já externado pela 
área técnica competente sobre o assunto tratado, o que abrange manifestações por meio de atos 
normativos, pareceres, decisões, julgamentos, ofícios-circulares, rotinas ou procedimentos, este 
deverá ser informado pelo servidor, se for do seu conhecimento, sem prejuízo de que externe, com 
o devido destaque, a sua opinião pessoal.  

§ 4º  Caso participe de evento como conferencista, palestrante, debatedor, mediador ou moderador, 
o servidor deve, no início da sua atuação, esclarecer que as opiniões que serão externadas são da 
sua inteira responsabilidade, não refletindo, necessariamente, o entendimento da CVM.  

§ 5º Quando participar de evento não organizado ou apoiado institucionalmente pela CVM, na 
condição prevista no parágrafo anterior, o servidor deve informar previamente à Assessoria de 
Comunicação Social – ASC, que avaliará a necessidade e viabilidade de seu acompanhamento no 
evento.  

§ 6º Entende-se por participação de interesse institucional aquela que resulte de necessidade e 
conveniência identificada da CVM e que possa concorrer para o cumprimento de suas atribuições 
legais.  

Art. 2º A participação de servidores em conferências, seminários, congressos, palestras ou eventos 
similares, no Brasil ou no exterior, por interesse particular, não pode se realizar em prejuízo do 
desempenho das suas atribuições na CVM.   

Parágrafo único. Caso participe de evento relacionado com a área de atuação da CVM, o servidor 
deve, no início da sua atuação, esclarecer que as opiniões externadas são pessoais e da sua inteira 
responsabilidade, não refletindo, necessariamente, o entendimento da CVM.  

   

CAPÍTULO II - DESPESAS RELACIONADAS À PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM 
EVENTOS 

Art. 3º Quando se tratar de participação de servidor em evento de interesse institucional, as 
despesas de transporte, estada ou inscrição, se existentes, devem ser custeadas, preferencialmente, 
pela CVM.  

Parágrafo único. Excepcionalmente, observados os interesses institucionais e os riscos em 
potencial à integridade e à imagem da CVM, a instituição organizadora ou patrocinadora do evento, 
desde que autorizado pela CVM, poderá custear, no todo ou em parte, as despesas relativas a 
transporte, alimentação, hospedagem ou inscrição do servidor, vedado o recebimento de 
remuneração.  

Art. 4º Sem prejuízo das orientações administrativas aplicáveis aos casos de convites dirigidos à 
CVM como um todo, a participação de servidor em conferências, seminários, congressos, palestras 
ou eventos similares custeada por instituição privada, na condição de representante institucional 
da CVM, depende de autorização no âmbito da CVM.  

§ 1º A autorização no âmbito da CVM será concedida quando da aceitação do convite e indicação 
ou designação expressa pelo Superintendente (ou ocupante de cargo equivalente) ao qual esteja 
vinculado o componente organizacional de lotação ou exercício do servidor, pelo Superintendente 
Geral, quando se tratar dos Superintendentes, Chefes de Assessoria, Auditor-Chefe, Procurador-
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Chefe ou servidores lotados ou em exercício na Superintendência Geral, ou pelo Presidente da 
CVM, nos demais casos.  

§ 2º A aprovação de Proposta de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) cadastrada no Sistema 
de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) pelo proponente equivale à aceitação de convite e 
indicação ou designação previstas no § 1º deste artigo, devendo ser incluídos, expressa e 
detalhadamente, no formulário eletrônico de PCDP, o convite e as informações a respeito das 
despesas que serão custeadas pela instituição organizadora do evento, a qual deve ser plenamente 
identificada.  

Art. 5º O servidor que receber convite para participação em evento custeado por instituição privada 
deve orientar a instituição a encaminhar o convite diretamente aos gestores identificados no § 1º 
do art. 4º desta Portaria ou, alternativamente, já adotar tal providência.  

Art. 6º Em caso de interesse institucional, são admitidos:  

I – o pagamento do valor da inscrição pelo organizador ou patrocinador do evento, quando se tratar 
de instituições sem fins lucrativos, associações de classe ou federações;  

II – a cobertura das despesas de participação no evento por:  

1. organismo internacional do qual o Brasil faça parte ou com o qual coopere;  

2. entidades ou órgãos da Administração Pública;  

3. governo estrangeiro ou suas instituições;  

4. instituição acadêmica, científica ou cultural;  

5. instituição com a qual a CVM mantenha convênio ou termo ou acordo de cooperação; ou  

6. comitê, comissão ou grupo de trabalho formalmente constituído e do qual a CVM seja membro; 
ou  

III – descontos nos custos de transporte ou estada ou isenção ou desconto no valor da inscrição, 
desde que não se trate de benefício pessoal exclusivo.  

§ 1º O custeio das despesas de participação em eventos por entidade ou associação de classe só é 
permitido quando ela não esteja sob a jurisdição regulatória da CVM, nem possa ser beneficiária 
de decisão da qual participe o servidor, seja individualmente, seja em caráter coletivo.  

§ 2º Em se tratando de evento organizado por entidade ou associação de classe que reúna regulados 
pela CVM ou por instituição que desempenhe atividades de autorregulação nos termos do disposto 
no art. 17 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, ou da regulamentação da CVM, admite-se 
apenas a isenção ou desconto no valor da inscrição, bem como desconto em transporte ou 
hospedagem oferecido aos demais participantes do evento.  

§ 3º As disposições restritivas dos §§ 1º e 2º deste artigo não se aplicam aos projetos desenvolvidos 
no âmbito de convênios ou termos ou acordos de cooperação celebrados pela CVM ou aos casos 
de comitês, comissões ou grupos de trabalho formalmente constituídos e dos quais a CVM seja 
membro, devendo-se, neste caso, observar o disposto nos convênios, termos ou acordos ou o 
balizamento dos comitês, comissões ou grupos de trabalho.  

§ 4º Nas hipóteses previstas neste artigo, o servidor não deve receber qualquer valor ou quantia de 
instituição organizadora ou patrocinadora, mesmo que a título de cobertura de gastos com 
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transporte ou estada, devendo o pagamento de tais despesas ser feito diretamente pela instituição 
ou nos termos de legislação específica aplicável.  

§ 5º Excepcionalmente, em caso de evento organizado ou patrocinado por organismo internacional, 
órgão ou entidade da administração pública ou governo estrangeiro, é possível receber valor de 
diária ou de ajuda de custo definido pelo organizador ou patrocinador do evento, desde que:  

I – seja um procedimento com critérios padronizados e estendido a outros participantes do evento;  

II – não haja o recebimento de qualquer valor de diária da CVM; e   

III - haja expressa autorização da autoridade competente, conforme previsto no art. 19, § 3º, do 
Decreto nº 10.889/2021.  

§ 6º O custeio de transporte, alimentação e hospedagem deve estar diretamente relacionado com 
os propósitos legítimos da representação de interesses, em circunstâncias apropriadas de interação 
profissional e deve ter valor compatível:  

I – com os padrões adotados pela administração pública federal em serviços semelhantes; ou  

II  - com o ofertado a outros participantes nas mesmas condições.  

Art. 7º Quando se tratar de participação em evento de interesse pessoal, as despesas de 
remuneração, transporte e estada podem ser custeadas pelo organizador ou patrocinador, desde 
que:  

I - a autoridade torne públicas as condições aplicáveis à sua participação, inclusive o valor da 
remuneração, se for o caso;  

II - o promotor do evento não tenha interesse em decisão que possa ser tomada pela autoridade, 
seja individualmente, seja de caráter coletivo;  

III – não haja conflito de interesses com o exercício do cargo ou da função pública;  

IV – não se trate de instituição submetida à regulação ou supervisão da CVM;  

V – não se trate de instituição que possa ser beneficiária, direta ou indiretamente, de decisão da 
CVM; e  

VI – não se trate de instituição que represente o interesse de regulados ou supervisionados, de 
forma individual ou em grupo, ou que congregue em seus quadros regulados ou supervisionados 
pela CVM.  

Art. 8º O servidor não pode aceitar o pagamento ou reembolso de despesa de transporte e estada, 
referentes à sua participação em evento de interesse institucional ou pessoal, por pessoa natural ou 
jurídica com a qual a CVM mantenha relação de negócio, salvo se o pagamento ou reembolso 
decorrer de obrigação contratual previamente assumida perante a CVM.  

Art. 9º A CVM dará publicidade, em seu sítio eletrônico, ao custeio por terceiros das despesas 
relativas à participação de servidores em eventos de interesse institucional, observadas as 
orientações aplicáveis oriundas da Comissão de Ética Pública - CEP ou da Controladoria-Geral da 
União.  

§ 1º O servidor indicado ou designado para participar de evento de interesse institucional, com 
custeio de despesas por terceiros, nos termos desta Portaria, fica responsável pela imediata inserção 
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das respectivas informações em área própria do sítio eletrônico da CVM, sob o status “pendente 
de divulgação”, bem como pela comunicação de tal providência à Superintendência 
Administrativo-Financeira – SAD no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

§ 2º Uma vez recebida a comunicação de que trata o § 1º deste artigo, a SAD validará e 
providenciará a divulgação pública das informações acerca do evento institucional com custeio de 
despesas por terceiros na área própria do sítio eletrônico da CVM.    

   

CAPÍTULO III - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

Art. 10. O servidor não deve aceitar nenhuma espécie de presente, lembrança, bens, direitos ou 
similares por participação em evento como representante institucional da CVM.  

Parágrafo único. Não se consideram presente, lembrança, bens, direitos ou similares os brindes 
que:  

a) não tenham valor comercial; ou  

b) distribuídos por instituição de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação 
habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, não ultrapassem um por 
cento do teto remuneratório previsto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição.  

Art. 11. As despesas de transporte, alimentação, hospedagem, cursos, seminários, congressos, 
eventos, feiras ou atividades de entretenimento, concedidos por agente privado a servidor da CVM 
em decorrência de suas atribuições, porém não relacionado ao exercício de representação 
institucional, são considerados presentes, cujo recebimento é vedado pelo inciso VI do art. 5º da 
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.  

Art. 12. Os esclarecimentos de que tratam o § 4° do art. 1° e o parágrafo único do art. 2° desta 
Portaria devem constar nos artigos ou estudos publicados por servidores da CVM, sempre que 
houver referência a essa qualidade e o trabalho tiver pertinência com a atuação institucional da 
CVM.  

Art. 13. Em caso de dúvida sobre aspectos da participação de servidor em determinado evento, 
deve ser consultada a Comissão de Ética da CVM - CE-CVM, que, então, manifestará o seu 
posicionamento sobre o caso concreto.  

Art. 14. No caso de viagem internacional, a CE-CVM deve ser consultada quanto à possibilidade 
de custeio de qualquer valor relacionado ao afastamento do País, quando houver proposta de 
pagamento por instituição privada, nacional ou internacional.  

§ 1º A manifestação positiva da CE-CVM deverá ser incluída no formulário eletrônico de PCDP.  

§ 2º  Quando a viagem ao exterior for exigência da execução de contrato ou outra espécie de acordo 
entre as partes, nos termos da regulamentação em vigor, fica dispensada a consulta à CE-CVM.  

Art. 15. A CE-CVM se manifesta apenas em relação ao aspecto ético das consultas recebidas e sua 
manifestação não expressa juízo de conveniência pela aceitação de convites enviados por 
terceiros.  
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CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16. Esta Portaria não se aplica à atuação de servidor em eventos relacionados com atividades 
de magistério.  

Parágrafo único. O servidor que desenvolve atividades de magistério deve observar, conforme o 
caso, as regras ou orientações especiais sobre o assunto emitidas pelo Ministério da Transparência 
e Controladoria-Geral da União, pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República e 
pela CE-CVM.  

Art. 17. O servidor que não observar os termos desta Portaria fica sujeito à responsabilização 
disciplinar e ética, nos termos da legislação aplicável.  

Art. 18. Fica revogada a PORTARIA/CVM/PTE nº 096, de 13 de outubro de 2003.  

Art. 19. Esta Portaria entrará em vigor em 1º de junho de 2022.  

  

 
 
 

Original assinado por 
MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 66, DE 04 DE MAIO DE 2022 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 7º, item VI do Regimento Interno, aprovado pela Resolução CVM nº 
24, de 05 de março de 2021, e pelo artigo 38 da Lei nº 8.112/90, resolve: 

  

Alterar a Portaria/CVM/PTE nº 103, de 24 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União 
de 25 subsequente, que designa os substitutos para responderem pelos cargos em comissão e 
funções durante os afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares dos titulares e na 
vacância dos cargos, designando o substituto conforme anexo. 

  

  

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

Sigla Componente Titular Substituto 
        

GMA-1 
Gerência de Acompanhamento 
de Mercado 1 

MARCO ANTONIO 
PAPERA MONTEIRO 

JORGE IVAN 
HMELJEVSKI 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 67, DE 04 DE MAIO DE 2022 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 7, item VI do Regimento Interno, aprovado pela RESOLUÇÃO 
CVM Nº 24, de 5 de março de 2021, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 
24/12/2008, no Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, 
de 01/10/2007, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-
Conjunto/PFE-CVM/GJU-1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 413, 
de 05/11/2010 e no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013; resolve: 

 

Aprovar as progressões por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 
expediente de 1º de maio de 2022.  

 

 

NOME 
CARGO 

EFETIVO 
NÍVEL 

ANTERIOR 
NÍVEL 
ATUAL 

Bruno Barbosa de Luna Analista ESPECIAL III ESPECIAL IV 

Carlos Henrique Queiroga e 
Fontes 

Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Daniel Neves Coutinho Agente Executivo ESPECIAL III ESPECIAL IV 

Denilson Gaia da Silva Agente Executivo ESPECIAL II ESPECIAL IV 

Eduardo Gabriel Maia Junior Analista ESPECIAL III ESPECIAL IV 

Gustavo Luchese Unfer Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Ivo Martins Daher Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Jorge Ivan Hmeljevski Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 

Leonardo Faccini Tavares 
Bastos 

Analista ESPECIAL III ESPECIAL IV 

Mario José Monnerat Vianna Inspetor ESPECIAL I ESPECIAL II 

Rafael Vieira de Lima Analista ESPECIAL I ESPECIAL II 
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Renata Lucia de Azevedo 
Ferreira Bettamio 

Agente Executivo ESPECIAL III ESPECIAL IV 

 
 
 

Original assinado por 
MARCELO BARBOSA 

Presidente  
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 68, DE 04 DE MAIO DE 2022 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 7, item VI do Regimento Interno, aprovado pela RESOLUÇÃO 
CVM Nº 24, de 5 de março de 2021, e pelo disposto nos arts. 75 e 76 da Lei nº 11.890, de 
24/12/2008, no Parecer/CVM/PFE/Nº 018, de 02/10/2003, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 472, 
de 01/10/2007, no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/Nº 617, de 05/12/2007, no Memorando-
Conjunto/PFE-CVM/GJU-1/GJU-2/Nº 001, de 28/01/2009, no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 413, 
de 05/11/2010 e no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 041, de 23/01/2013; resolve: 

  

Aprovar as promoções por mérito, relacionadas abaixo, com vigência a partir do início do 
expediente de 1º de maio de 2022. 

  

NOME  CARGO EFETIVO NÍVEL ANTERIOR NÍVEL ATUAL 

Eduardo Mendes Peçanha Agente Executivo C III ESPECIAL I 

  

Original assinado por 
MARCELO BARBOSA 

Presidente 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 70, DE 09 DE MAIO DE 2022 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 7º, item VI do Regimento Interno, aprovado pela Resolução CVM nº 
24, de 05 de março de 2021, e pelo artigo 38 da Lei nº 8.112/90, resolve: 

Alterar a Portaria/CVM/PTE nº 103, de 24 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União 
de 25 subsequente, que designa os substitutos para responderem pelos cargos em comissão e 
funções durante os afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares dos titulares e na 
vacância dos cargos, designando o substituto conforme anexo. 

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

SiglaComponente Titular Substituto 
        

CCD 
Centro de Desenvolvimento 
em Ciência de Dados 

RAFAEL HOTZ ARROYO 
PAULO ROBERTO DE 
SOUZA TRAJANO DA 
SILVA 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 71, DE 13 DE MAIO DE 2022 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das atribuições 
que lhe confere o Regimento Interno constante do Anexo I da Resolução CVM nº 24, de 5 de 
março de 2021, e 

 

CONSIDERANDO a missão da CVM, dentre outras, de assegurar a obediência de normas éticas 
no mercado de valores mobiliários do País; 

CONSIDERANDO os reflexos que os atos de seus servidores podem ter sobre o referido mercado 
e o público em geral; 

CONSIDERANDO as disposições do Código de Conduta da Alta Administração Federal e do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; e 

CONSIDERANDO a necessidade de que os servidores da CVM pautem sua conduta de forma a 
evitar qualquer conflito de interesses ou aparência de impropriedade, resolve: 

 

Art. 1º Os dispositivos contidos nesta Portaria abrangem todos os servidores da CVM e seus 
dependentes, ressalvado que o disposto nos artigos 2º, 3º e 4º abrange apenas os servidores. 

§ 1° Para os efeitos desta Portaria, entende-se como servidores da CVM os servidores efetivos, não 
efetivos ocupantes de cargos em comissão, incluindo aqueles em regime de remuneração 
compensatória, e em exercício descentralizado, os Procuradores Federais que atuam na 
Procuradoria Federal Especializada – PFE, os servidores ou empregados públicos movimentados 
para a CVM, os estagiários, bem como os colaboradores que prestem serviços para a CVM e que 
tenham acesso aos ambientes físicos ou virtuais de troca e guarda de informações sensíveis da 
Autarquia, tendo sua identidade profissional associada de qualquer forma relevante a ela. 

§ 2° Entende-se por dependentes os filhos menores não emancipados e todos aqueles qualificados 
como tais nas respectivas declarações de ajuste de imposto de renda entregues à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou informados para a CVM para fins de desconto de imposto de renda 
na fonte. 

Art. 2º Por ocasião de seu ingresso na CVM, o servidor deve assinar e encaminhar à Gerência de 
Gestão de Pessoas (GEGEP) Termo de Responsabilidade declarando conhecer o conteúdo desta 
Portaria e se comprometendo a acatar integralmente as disposições nela contidas. 

Parágrafo único. Os fiscais de contratos são responsáveis por encaminhar para a GEGEP a relação 
dos colaboradores que prestam serviços para a CVM nas condições estabelecidas no § 1º do art. 
1º, de forma a possibilitar o cumprimento do disposto no caput. 

Art. 3º Ao realizar a entrega da Declaração de Bens e Valores a que alude o §5º do art. 13 da Lei 
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor deve especificar os tipos e quantidades de valores 
mobiliários detidos por ele e por seus dependentes. 

Parágrafo único. Para os efeitos da presente Portaria, são considerados como valores mobiliários 
os títulos assim definidos pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e legislação posterior. 
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Art. 4º Para os fins de supervisão do cumprimento do disposto nesta Portaria, o servidor deve 
autorizar à CVM o acesso às informações relativas às suas operações com valores mobiliários e às 
de seus dependentes. 

§ 1º A autorização de que trata o caput deve ser realizada por meio de preenchimento do Formulário 
de Autorização de Acesso às Movimentações de Valores Mobiliários constante do Anexo I desta 
Portaria. 

§ 2º O formulário referido no parágrafo anterior deve ser entregue pelo servidor à GEGEP no prazo 
de trinta dias, a contar da data de seu ingresso na CVM, a qual providenciará o seu envio à 
Auditoria Interna (AUD), quando solicitado. 

§ 3º O Auditor-Chefe deve entregar à GEGEP, no prazo previsto no parágrafo anterior, o 
formulário referido no § 2º deste artigo, o qual ficará disponível para acesso pela autoridade 
competente. 

§ 4ºAs informações relativas às operações com valores mobiliários obtidas com o objetivo de se 
verificar o cumprimento desta Portaria têm caráter sigiloso, a ser observado pelo Auditor-Chefe e 
por qualquer outro servidor que delas tome conhecimento. 

§ 5º Compete à AUD a interlocução com entidades autorreguladoras ou intermediários para 
averiguação do cumprimento dos dispositivos desta Portaria. 

Art. 5º É vedado aos servidores e a seus dependentes: 

I - venda de valores mobiliários da mesma classe e espécie em prazo inferior a 30 (trinta) dias da 
data de sua compra; 

II - qualquer negociação com valores mobiliários tendo conhecimento de informação relevante 
ainda não divulgada ao mercado; 

III - negociação com derivativos, exceto a aquisição de certificados de operações estruturadas 
ofertados publicamente e o lançamento de opções de venda cobertas; 

IV – operações de compra e venda de valores mobiliários no mesmo dia (day trade); 

V – investimento em valores mobiliários por meio de pessoas, naturais ou jurídicas, que não 
estejam autorizadas a fazê-lo; 

VI – operações em conta margem; 

VII – operações de empréstimo de ações como tomador; ou 

VIII – operações com valores mobiliários em nome de terceiros, em inobservância do disposto 
nesta Portaria. 

§ 1º Observado o disposto nos demais incisos deste artigo, é admitida a venda de valores 
mobiliários da mesma classe e espécie em prazo inferior ao estabelecido no inciso I quando a 
cotação do valor mobiliário apresentar desvalorização igual ou superior a 10% (dez por cento) em 
relação à última aquisição do ativo de mesma classe e espécie. 

§ 2º As vedações previstas neste artigo são aplicáveis independentemente de o ato ser praticado 
em território ou ambiente de negociação nacional ou internacional. 

Art. 6º O disposto no artigo 5º não se aplica: 
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I - à aquisição, ao resgate e à venda de cotas de fundos de investimento constituídos sob a forma 
de condomínios abertos, tampouco de cotas de clubes de investimento, nos quais a participação do 
servidor e seus dependentes seja inferior a 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas; e 

II - a administradores de carteira de valores mobiliários que tenham sido contratados pelo servidor 
ou por seus dependentes. 

Parágrafo único. Os servidores ou seus dependentes não podem ter qualquer ingerência na gestão 
do fundo de investimento, do clube de investimento ou da carteira de valores mobiliários. 

Art. 7º É vedada a aquisição de valores mobiliários por servidores e seus dependentes em 
distribuição pública antes de decorridos 60 (sessenta) dias da data do início da distribuição. 

Parágrafo único O disposto neste artigo não se aplica às distribuições públicas cujo procedimento 
de distribuição preveja tratamento equitativo aos investidores de varejo, não possibilitando 
qualquer privilégio ao servidor ou aos seus dependentes. 

Art. 8º O servidor e seus dependentes devem informar a vinculação daquele à Autarquia em suas 
fichas cadastrais junto ao intermediário. 

Parágrafo único. Cópia da ficha cadastral referida no caput pode ser solicitada a qualquer tempo 
pela AUD para os fins de comprovação e utilização em atividades de auditoria interna. 

Art. 9º Poderá ser realizada a alienação de valores mobiliários de propriedade do servidor ou de 
seus dependentes em prazo inferior ao previsto no inciso I do art. 5º desta Portaria, desde que 
observadas as demais vedações previstas no mesmo artigo, quando se tratar de necessidade de 
pagamento, pelo servidor, de despesa urgente decorrente de enfermidade grave, acidente ou dano 
significativo a imóvel de residência que impactem diretamente o servidor, seus dependentes ou 
familiar destes, assim entendido o cônjuge/companheiro(a) ou parente até o segundo grau. 

Parágrafo único. O servidor deverá guardar a documentação comprobatória (i) da despesa urgente 
paga pelo servidor ou por seus dependentes; e (ii) do evento excepcional que a provocou, pelo 
prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados da data do evento, para eventual apresentação à 
AUD no decorrer das suas atividades de auditoria interna. 

Art. 10. O descumprimento de qualquer dispositivo da presente Portaria implicará, para o infrator, 
no caso de servidor efetivo ou não efetivo ocupante de cargo em comissão, a instauração de 
procedimento correcional para apuração de possíveis irregularidades e, em sendo o caso, 
consequentes penalidades, sem prejuízo de eventuais apurações éticas ou sanções penais, civis ou 
administrativas previstas na legislação aplicável. 

Parágrafo único. Os empregados públicos movimentados para a CVM, os estagiários e os 
colaboradores, bem como todo prestador de serviços que, por força de lei, contrato ou qualquer ato 
jurídico, esteja ligado à CVM, em caso de descumprimento de qualquer dispositivo da presente 
Portaria, estão sujeitos a apurações éticas ou sanções penais, civis ou administrativas previstas na 
legislação aplicável, sem prejuízo, em sendo o caso, do desligamento, da solicitação de substituição 
à empresa contratada ou de outras medidas cabíveis. 

Art.11. Os servidores em exercício ou em atividade na data de início de vigência desta Portaria 
devem entregar o Formulário de Autorização de Acesso às Movimentações de Valores Mobiliários 
de que trata o §1º do artigo 4º no prazo de até 30 (trinta) dias. 

Art. 12. Fica revogada a Portaria/CVM/PTE nº 185, de 11 de outubro de 2002. 
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Art. 13. Esta Portaria entra em vigor em 1° de junho de 2022. 

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA 

Presidente 

  

  

ANEXO I 

  

FORMULARIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO ÀS MOVIMENTAÇÕES DE 
VALORES MOBILIÁRIOS 

  

Autorizo, para fins do cumprimento do disposto na PORTARIA/CVM/PTE/Nº 71, 
de 13 de maio de 2022, o acesso a todas as movimentações com valores mobiliários, minhas e de 
meus dependentes (assim qualificados no § 2º do art. 1º desta Portaria). 

  

________________, ___/___/____ 

  

______________________________ 

  

Assinatura do servidor 
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PORTARIA CVM/PTE/Nº 72, DE 13 DE MAIO DE 2022 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 7° do Regimento Interno, aprovado pela Resolução CVM n° 24, de 5 
de março de 2021, alterada pelas Resoluções CVM nº 40, de 21 de julho de 2021 e nº 66, de 4 de 
março de 2022, e considerando: 

i)  a Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, que declara o encerramento da emergência 
em saúde pública de importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, a partir 
de 22 de maio de 2022; e 

ii) a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de maio de 2022, que revoga a Instrução 
Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021 a partir de 06 de junho de 
2022;  resolve: 

Art. 1º Fica revogado o § 3º do art. 1º da Portaria CVM/PTE/nº 47, de 22 de março de 2022, a 
partir de 6 de junho de 2022. 

Art. 2º Fica revogado o art. 3º da Portaria CVM/PTE/nº 47, de 22 de março de 2022, a partir de 1º 
de julho de 2022. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 1º de junho de 2022.   

  

  

  

Original assinado por 

MARCELO BARBOSA  

Presidente  

  

 


