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SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES
COORDENAÇÃO DE CONTROLE
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

"Art. 11. ..................................................................................
.................................................................................................
Parágrafo único. .....................................................................
..................................................................................................
VI - condições relativas à cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
ou do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop)." (NR)
Art. 2º Fica revogado o § 3º do art. 2º da Resolução nº 4.733, de 2019.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAUTA DE JULGAMENTOS
PAUTA DE JULGAMENTOS, ABERTOS AO PÚBLICO, DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - CVM.
I - Marcação de Sessão de Julgamento: nos termos do disposto nos artigos 27
a 36 e artigo 40, todos da Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008, comunicamos que será
realizada a seguinte Sessão de Julgamento de Processo Administrativo Sancionador na
data, horário e local abaixo mencionados.
Ficam desde já convocados os acusados e os seus representantes, ou
advogados, devidamente constituídos os autos, para, querendo, comparecer à Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador e oferecer sustentação oral de suas
defesas.
Eventuais alterações na presente pauta serão objeto de publicação no Diário
Oficial da União.
PAS CVM nº SP2017/493 - BAHEMA S.A
(SEI nº 19957.009835/2017-19)
Data: 24.09.2019 - terça-feira
Horário: 15h00min.
Relator: Presidente Marcelo Barbosa
Local: Rua Sete de Setembro, nº 111, 34º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ.
Objeto do processo: apurar a eventual responsabilidade dos diretores da
Bahema S.A. pelo descumprimento do art. 177, §3º, da Lei nº 6.404/76, e dos artigos 14,
24 e 45 da Instrução CVM nº 480/09.

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil
RESOLUÇÃO Nº 4.750, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Altera a Resolução nº 1.655, de 26 de outubro de 1989,
e a Resolução nº 1.120, de 4 de abril de 1986, para
incluir a atividade de empréstimo de títulos e valores
mobiliários no objeto social das sociedades corretoras
de títulos e valores mobiliários e das sociedades
distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada
em 29 de agosto de 2019, com base nos arts. 4º, inciso VIII, da referida Lei, 9º e 10, inciso
V, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, resolveu:
Art. 1º O Regulamento Anexo à Resolução nº 1.655, de 26 de outubro de 1989,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ....................................................................................
XIX - emprestar títulos e valores mobiliários integrantes das respectivas
carteiras aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, desde que atendidas
as seguintes condições:
a) os ativos recebidos em empréstimo devem garantir operações do comitente
no âmbito de câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação
autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários; e
b) as operações realizadas pelos comitentes, mencionadas na alínea "a", devem
ser intermediadas pela sociedade corretora que efetuar o empréstimo; e
XX - exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1º As operações de empréstimo de que trata o inciso XIX consistem na
transferência de ativo ou conjunto de ativos da sociedade corretora:
I - para o comitente, conjugadamente à transferência desse mesmo ativo ou
conjunto de ativos do comitente para a câmara ou para o prestador de serviços de
compensação e de liquidação, retornando os ativos, ao final do período estipulado no
contrato, às posições originalmente detidas; ou
II - para a câmara ou para o prestador de serviços de compensação e de
liquidação, em nome do comitente, por meio de poderes estabelecidos em procuração
formalizada por escrito, retornando os ativos, ao final do período estipulado no contrato,
às posições originalmente detidas.
§ 2º Em caso de execução da garantia, o comitente responderá perante a
sociedade corretora na forma do disposto no contrato celebrado entre as partes.
§ 3º As operações de empréstimo de que trata o inciso XIX devem ser
computadas para efeito dos limites estabelecidos nas normas que disciplinam operações
compromissadas.
§ 4º A sociedade corretora deve indicar diretor responsável pela realização das
operações de empréstimo de que trata o inciso XIX." (NR)
Art. 2º O Regulamento Anexo à Resolução nº 1.120, de 4 de abril de 1986,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ...................................................................................
.................................................................................................
XV - emprestar títulos e valores mobiliários integrantes das respectivas carteiras
aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, desde que atendidas as
seguintes condições:
a) os ativos recebidos em empréstimo devem garantir operações do comitente
no âmbito de câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação
autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários; e
b) as operações realizadas pelos comitentes, mencionadas na alínea "a", devem
ser intermediadas pela sociedade distribuidora que efetuar o empréstimo; e
.............................................................................................
XVII - exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1º As operações de empréstimo de que trata o inciso XV consistem na
transferência de ativo ou conjunto de ativos da sociedade distribuidora:
I - para o comitente, conjugadamente à transferência desse mesmo ativo ou
conjunto de ativos do comitente para a câmara ou para o prestador de serviços de
compensação e de liquidação, retornando os ativos, ao final do período estipulado no
contrato, às posições originalmente detidas; ou
II - para a câmara ou para o prestador de serviços de compensação e de
liquidação, em nome do comitente, por meio de poderes estabelecidos em procuração
formalizada por escrito, retornando os ativos, ao final do período estipulado no contrato,
às posições originalmente detidas.
§ 2º Em caso de execução da garantia, o comitente responderá perante a
sociedade distribuidora na forma do disposto no contrato celebrado entre as partes.
§ 3º As operações de empréstimo de que trata o inciso XVII devem ser
computadas para efeito dos limites estabelecidos nas normas que disciplinam operações
compromissadas.
§ 4º A sociedade distribuidora deve indicar diretor responsável pela realização
das operações de empréstimo de que trata o inciso XVII." (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

.

.

.

Acusados
Carlos Eduardo Affonso Ferreira
Guilherme Affonso Ferreira

Advogado
Henrique de Rezenda Vergara - OAB/RJ nº 80.606)
Henrique de Rezenda Vergara - OAB/RJ nº 80.606)
Rio de Janeiro-RJ, 30 de agosto de 2019.
JOSÉ PAULO DIUANA DE CASTRO
Chefe

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS
ATO DECLARATÓRIO Nº 17.338, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, cancela, por decisão administrativa, a autorização concedida a
PHYNANCE CIENCIA E TECNOLOGIA EM INVESTIMENTOS S.A., CNPJ nº 59.052.308, para
prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na
Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015.
DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL
PORTARIA Nº 191, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de
pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro SEI nº
0052600.003541/2019-42 e do Sistema Orquestra nº 1414754, resolve:
Aprovar o modelo BRO, de instrumento de pesagem não automático, classe de
exatidão III, marca CIANORTE, de acordo com as condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no site do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
PORTARIA Nº 192, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria nº 257, de 12 de
novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da
regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016,
do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de
pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro SEI nº
0052600.005395/2019-90 e do Sistema Orquestra nº 1438781, resolve:
Aprovar o modelo BV, de instrumento de pesagem não automático, classe de
exatidão III, marca Balvag, de acordo com as condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no site do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO
Presidente do Banco Central do Brasil

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SECRETARIA-EXECUTIVA

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS
PORTARIA Nº 193, DE 29 DE AGOSTO DE 2019

INSTRUÇÃO Nº 613, DE 30 DE AGOSTO DE 2019

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro por meio da Portaria nº
257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem
4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22
de dezembro de 2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de
pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994;
E considerando os elementos constantes do Processo Inmetro SEI nº
0052600.005395/2019-90 e do Sistema Orquestra nº 1438781, resolve:
Aprovar o modelo BVT, de instrumento de pesagem não automático, classe
de exatidão III, marca Balvag, de acordo com as condições de aprovação especificadas
na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no site do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

Altera a Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público
que o Colegiado, em reunião realizada em 29 de agosto de 2019, com fundamento nos
arts. 21 e 22 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, APROVOU a seguinte
Instrução:
Art. 1º O art. 112 da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 112 ...................................................
Parágrafo único. O valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor
máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo 63, assim como os procedimentos
de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Instrução, não são aplicáveis às infrações
praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que
permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS TREVISAN VASCONCELLOS

MARCELO BARBOSA
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019090200046
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

