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Lei n° 13.506 de 13 de novembro de 2017

• Processo Administrativo Sancionador do Banco Central e da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

• Instrumentos mais efetivos de supervisão e aplicação de penalidades, robustecendo
o marco regulatório aplicável ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Melhorar a efetividade do processo administrativo sancionador;

Ampliar a alternativa de aplicação de sanções e ações corretivas;

Criar condições para que o BC e a CVM obtenham resultados mais céleres;

Uniformizar os parâmetros para aplicação de penalidades.

-



Lei n° 13.506 de 13 de novembro de 2017

• Conjunto de aperfeiçoamentos que perpassa todas as fases da atuação
sancionadora:

 Não instauração de processos sancionadores diante da baixa lesão ao bem
jurídico tutelado (Art. 9° da Lei n° 6.385/76);

 Acordo de Supervisão (Arts. 30 a 32 da Lei n° 13.506/17);

 Informatização de atos e termos processuais (Arts. 21 e 22 da Lei n° 13.506/17);

 Novos parâmetros na dosimetria das penalidades (Art. 11, § 1°, da Lei n°
6.385/76);

 Efeito apenas devolutivo das penalidades de inabilitação (Art. 29, §5°, da Lei n°
13.506/17).

-



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Regulamentação infralegal da Lei n° 13.506/17 e consolidação e atualização da
atuação sancionadora da CVM: Código de Processo Administrativo Sancionador da
CVM.

 Nova fase pré-sancionadora;

 Regras para a não instauração de PAS e cabimento de recursos;

 Ofício de Alerta;

 Sigilo dos processos;

 Contagem de prazos e forma de intimação;

 Prazo da defesa e réplica da área técnica;

 Incidentes processuais, revelia, preclusão, nulidades e produção de provas.



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Regulamentação infralegal da Lei n° 13.506/17 e consolidação e atualização da
atuação sancionadora da CVM: Código de Processo Administrativo Sancionador da
CVM.

 In dubio pro reu;

 Bis in idem;

 Compliance;

 Dosimetria das penalidades;

 Consolidação do Rito Simplificado;

 Disciplina do pedido de efeito suspensivo;

 Acordo de Supervisão;

 Entre outros aprimoramentos.



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Nova fase pré-sancionadora e não instauração de PAS.

 Inexistência de irregularidades; ou

 Pouca relevância da conduta, baixa expressividade da infração e utilização de
outros instrumentos de supervisão.



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Pouca relevância da conduta ou baixa expressividade da infração.

 o grau de reprovabilidade ou da repercussão da conduta;

 a expressividade de prejuízos causados a investidores e demais participantes do
mercado;

 o impacto da conduta na credibilidade do mercado de capitais;

 os antecedentes das pessoas envolvidas;

 a boa-fé das pessoas envolvidas;

 a regularização da suposta infração pelo administrado; e

 o ressarcimento dos investidores lesados.



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 A reparação de danos como prioridade da nova regulamentação.

 Hipótese de não instauração de PAS;

 Requisito para o Termo de Compromisso;

 Causa especial de redução da pena (1/3 a 2/3).



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Dosimetria da pena.

 a CVM observará os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem
como a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem a
imposição da penalidade;

 Advertência, multas e inabilitações.

 Fixação de pena-base, incidência de agravantes e atenuantes e a causa especial
de redução da pena (1/3 a 2/3).



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Dosimetria da penalidade de multa. Não poderá exceder o maior dos seguintes
valores:

 o dobro do valor da emissão ou da operação irregular;

 3 (três) vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada
em decorrência do ilícito;

 o dobro do prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito;

 R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Dosimetria da penalidade de multa segundo o critérios de até R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais).

 Anexo 63. Valor máximo da pena-base nos Grupos I a V.

 Razoabilidade e proporcionalidade.

 Revisão periódica.



Instrução CVM n° 607 de 17 de junho de 2019
(Código de Processo Administrativo Sancionador da CVM) 

 Acordo Administrativo em Processo de Supervisão (APS).

 Instrumento de investigação: identificação dos demais envolvidos e obtenção
de informações e de documentos que comprovem a infração.

 Principais pontos.



Instrução CVM n° 608 de 17 de junho de 2019
(Disciplina das multas cominatórias) 

 Informação periódica e informação eventual.

Multa ordinária e multa extraordinária.

 Calendário de entrega de informações.



Instrução CVM n° 609 de 17 de junho de 2019
(Disciplina das multas cominatórias) 

 Revogações e repercussão em regras esparsas.

 Alterações residuais registros de fundos.



Deliberação CVM n° 819 de 25 de junho de 2019

 Aprimoramentos nas regras para recursos administrativos, exceto sancionador e
multas cominatórias.

 Contagem de prazos (dias úteis).

 Clareza redacional para os requisitos do pedido de reconsideração.



Fim


