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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2019/4437 

(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.006511/2019-82) 

Reg. Col. 1842/20 

Acusado: Alex Pierre Gomes Fernandes 

Assunto: Prática de manipulação de preços, por meio de layering, em infração ao item 

I da Instrução CVM nº 8/1979, consoante definida no item II, letra "b". 

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro 

RELATÓRIO 

I. OBJETO E ORIGEM 

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) para 

apurar a responsabilidade de Alex Pierre Gomes Fernandes (“Alex Pierre” ou “Acusado”), na 

qualidade de investidor, por alegada prática de manipulação de preços, por meio da inserção de 

ofertas artificiais nos livros de negociação de ativos (estratégia internacionalmente conhecida 

como “layering”), em infração ao disposto no item I da Instrução CVM (“ICVM”) nº 8, de 

08.10.19791, à época vigente2, consoante definida no item II, “b”3, da mesma Instrução. 

2. Este PAS teve origem em comunicado enviado pela BM&FBovespa Supervisão de 

Mercados (“BSM”), por meio do Ofício 1535/2017-SAM-DAR-BSM de 05.07.2017 

(“Comunicado”)4, no qual foram reportadas práticas recorrentes de utilização de ofertas artificiais 

nos livros de negociação de ativos no mercado de valores mobiliários.  

3. Após realizar diligências adicionais, a SMI lavrou termo de acusação (“TA”) em face do 

Acusado5. 

 
1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes 

do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores 

mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. 
2 A Instrução CVM nº 8/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62, de 19.01.2022, no âmbito do processo de 

revisão e consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto nº 10.139/2019, sem alteração de mérito. 
3 II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores 

mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou 

baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda; (...). 
4 Doc. SEI 0785040. 
5 Doc. SEI 0785067.  
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II. APURAÇÃO DOS FATOS 

4. Ainda na fase de investigação, para os fins previstos no art. 11 da Deliberação CVM nº 

538, de 05.03.2008, então vigente6, a SMI solicitou7 a manifestação de Alex Pierre sobre os 

negócios realizados em bolsa de valores em determinado período, conforme o documento anexado 

aos autos com a relação das estratégias alegadamente adotadas (“Anexo I”)8.  

5. Em resposta9, o Acusado informou, em síntese, que: 

a) atuava como agente autônomo em operações day trade, visando ficar em primeiro 

lugar nas duas pontas do book de ofertas, tanto na compra como na venda; 

b) o mercado é bastante competitivo em razão da atuação de diversos robôs, os quais 

têm a prática de inserir ofertas também visando obter melhor preço de compra e venda, 

gerando concorrência desleal com os demais agentes do mercado; e 

c) sempre operou de forma regular de acordo com as normas vigentes e que nunca 

sofreu advertência da BSM ou até mesmo das corretoras acerca de suas operações.  

III. ACUSAÇÃO  

6. Neste PAS, foram analisadas as operações realizadas por Alex Pierre, no período de 

01.10.2013 a 12.04.2017, em segmento de negociação da Bolsa, tendo a SMI apontado a utilização 

de prática de manipulação de preços por meio de layering, em ofertas registradas via DMA (acesso 

direto ao mercado). 

7. A referida estratégia é caracterizada pela inserção de ofertas manipuladoras de compra ou 

de venda de ações que formam camadas de ofertas e alteram o spread do livro, com o intuito de 

influenciar outros investidores a incluir ou melhorar as respectivas ofertas para, assim, executar 

uma ou mais ofertas-alvo presentes no lado oposto do livro. Após a realização dos negócios, as 

camadas de ofertas eram canceladas em curto intervalo de tempo. 

8. Alex Pierre realizou operações por meio de diferentes intermediários no período analisado, 

em que foi apontada a alegada manipulação do preço de diversos ativos. A Acusação enumerou 

9.965 estratégias alegadamente irregulares, as quais, segundo a SMI, geraram benefício de R$ 

912.648,00, conforme constante da Tabela 1 do TA.  

9. O cálculo do benefício financeiro tomou como base a diferença de preço entre a melhor 

oferta antes da atuação do Acusado e o preço do negócio realizado pelo investidor em razão da 

 
6 A Deliberação CVM nº 538/2008 foi revogada e substituída pela ICVM nº 607/2019, que, por sua vez, foi revogada 

e substituída pela Resolução CVM n° 45/2021, no âmbito da consolidação de normas, sem alteração de mérito. 
7 Ofício nº 15/2019/CVM/SMI/GMA-1, de 02.04.2019 (Doc. SEI 0785041). 
8 Doc. SEI 0785044. 
9 Doc. SEI 0785043. 
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referida manipulação, multiplicada pela quantidade negociada.10 O TA reproduziu a tabela abaixo: 

Estratégias utilizadas pelo Acusado e supostos benefícios auferidos 

Participante de Negociação 
Quantidade de 

Estratégias de Layering 
Período da Prática 

Benefício 

Auferido (R$) 

Corretora A 1.750 01.10.2013 a 15.05.2014 145.733,00 

Corretora B 4.129 19.05.2014 a 30.11.2015 324.689,00 

Corretora C 3.992 02.12.2015 a 16.03.2017 434.130,00 

Corretora D 94 20.03.2017 a 12.04.2017 8.096,00 

Total: 9.965 01.10.2013 a 12.04.2017 912.648,00 

Fonte: B3. 

10. A Acusação entendeu que a atuação de Alex Pierre tinha o propósito de criar pressão 

compradora ou vendedora no livro de ofertas, por meio da inserção de camada de ofertas, que 

causavam falsa impressão de maior liquidez e alteraram o fluxo de ordens. Essas ofertas teriam 

induzido investidores a incluir ou melhorar suas ofertas a preços convenientes para o Acusado. 

11. As ofertas alegadamente manipuladoras inseridas por Alex Pierre foram identificadas a 

partir do seguinte ciclo: 

a) Criação de falsa liquidez: inserção de ofertas que formam camadas de ofertas sem 

propósito de fechar negócio e alteram o spread do livro de ofertas, com intenção de 

influenciar investidores a incluir ou melhorar suas ofertas. 

b) Reação de investidores: investidores reagem ao registro da camada de ofertas. 

c) Posicionamento e execução do negócio: registro de oferta agressora com 

consequente execução de negócio contra as ofertas dos investidores que reagiram ao 

registro da camada de ofertas manipuladoras. 

d) Cancelamento: após a realização dos negócios, a camada de ofertas manipuladoras 

é cancelada. 

12. A SMI apontou os seguintes critérios como os adotados para identificar tais práticas: (i) 

inserção de, no mínimo, quatro ofertas manipuladoras com o propósito de influenciar investidores; 

(ii) posicionamento do lado oposto das ofertas artificiais; (iii) execução do negócio; e (iv) 

cancelamento de todas as ofertas manipuladoras após o negócio. Também foram considerados os 

casos em que houve o posicionamento em um dos lados do livro antes da inserção das ofertas 

 
10 A Acusação ressaltou que o mesmo método já fora utilizado anteriormente, como foi o caso do apurado em relação 

à estratégia de spoofing, no âmbito do PAS CVM nº 2016/7192, cujo voto do Diretor Relator Henrique Machado, em 

sede de sessão de julgamento, em 13.03.2018, considerou que: “Nesse sentido, perceba-se que, ao considerarmos a 

oferta expressiva como instrumento suficiente para alterar as condições de liquidez do livro (liquidez aparente, ou 

fantasma) e promover a realização de negócios por preço diverso daquele que se obteria em condições normais de 

mercado, a vantagem econômica é, sim, representada pelo diferencial de spread entre o preço da melhor oferta 

(vendedora ou compradora) antes e depois da estratégia de spoofing, nos termos da Acusação. O benefício econômico 

é obtido e mensurado, ainda que ele signifique, em cada caso, ampliação de lucros ou redução de perdas.” 
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manipuladoras. 

13. Nesse sentido, a Acusação analisou diversas operações realizadas pelo Acusado e que 

seguiriam esse padrão, como, por exemplo, as operações envolvendo o ativo MDIA3. 

14. No TA, a SMI demonstrou, por meio de três tabelas (a seguir reproduzidas) representativas 

do livro de ofertas de tal ativo em diferentes momentos, a interferência de Alex Pierre, a reação 

dos demais participantes às ofertas por ele inseridas e, por fim, a execução de uma ordem em 

patamares mais vantajosos ao Acusado em relação àqueles anteriores à sua atuação, seguida pelo 

cancelamento das ordens inseridas no lado oposto do livro. 
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15. A propósito, a SMI também apresentou tabela evidenciando a apuração do benefício 

financeiro que Alex Pierre teria auferido e demonstração de como o Anexo I refletiria a estratégia 

adotada pelo Acusado. 

 

16. A Acusação entendeu dispor de elementos suficientes de autoria e materialidade quanto à 
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existência da infração, por reputar presentes todos os elementos caracterizadores da prática de 

manipulação de preços, consoante refletidos no julgamento do PAS CVM nº RJ2013/519411: 

Utilização de processo ou artifício: inserção de ofertas artificiais no livro de 

ofertas;  

Destinados a promover cotações enganosas, artificiais: (...) a inserção das 

ofertas artificiais tinha por finalidade causar pressão compradora ou vendedora, 

que restavam por levar à consecução de negócio previamente pretendido na 

outra ponta do livro a preço distinto do que o mercado estava efetivamente 

praticando, provocando cotações enganosas. Em verdade, a estratégia foi 

implementada justamente nas situações em que não havia contraparte para o 

negócio pretendido, levando investidores a negociarem em preço distinto após 

o aumento da pressão compradora ou vendedora; 

Induzindo terceiros a negociar valores mobiliários cujas cotações foram 

artificialmente produzidas: (...) o artifício utilizado induziu terceiros a 

negociar valores mobiliários com base na pressão compradora ou vendedora 

causada pelas ofertas artificiais; 

Presença do dolo, ainda que eventual, de alterar as cotações e induzir 

terceiros a negociar com base nessas cotações falsas: as características das 

ofertas artificiais inseridas deixam clara a intenção do investidor de causar 

pressão compradora ou vendedora no ativo para viabilizar negócio pretendido 

em preço distinto do qual o mercado estava negociando o ativo, cabendo 

destacar o caráter reiterado e sistemático da prática implementada. 

17. A SMI também reiterou entendimento emitido no referido precedente: “Caracteriza-se a 

manipulação de preços se restar comprovado que a elevação dos preços de determinada ação não 

resultou das forças normais de mercado, mas da atuação de certos investidores.” 

18. A peça acusatória destacou, ainda, trecho do voto do Diretor Relator Henrique Machado 

no julgamento do PAS CVM nº RJ2016/7192, em 13.03.2018, que tratou de acusação da prática 

de manipulação de preços na modalidade spoofing. Nele, o diretor relator indicou que a 

configuração da manipulação de preços prescinde da demonstração do prejuízo causado ou do 

benefício auferido, tratando-se de infração de mera conduta. Desse modo, a caracterização do 

ilícito não requer a demonstração de que o acusado realizou negócios nas duas pontas do livro ou 

que teve lucro na concretização da estratégia. 

19.   A SMI destacou, ainda, o seguinte trecho do referido voto: 

56. Com efeito, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, no 

qual se inclui o padrão de operação dos Acusados retratado pelas tabelas em 

anexo ao Termo de Acusação, verifica-se a conduta dolosa e pré-ordenada de 

registrar ofertas de compra ou venda sem a intenção de executá-las, mas, sim, 

de promover a realização de negócio em cotação de preço artificial induzindo 

 
11 Diretora Relatora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 19.12.2014. 
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terceiros à sua compra ou venda. Como já afirmado, o curtíssimo intervalo de 

permanência da oferta expressiva e a atuação coordenada no outro lado do livro, 

corroborados pelo alto índice de cancelamento dessa mesma oferta (97% de 

cancelamento sem execução sequer parcial da oferta) e pelo padrão reiterado de 

operação, evidenciam a natureza dolosa e ilícita da conduta do participante. 

20. A Acusação aduziu que tal precedente é aplicável a este caso, pois a diferença entre as 

estratégias (layering e spoofing) “consiste tão somente na forma como foram utilizadas as ofertas 

artificiais para a manipulação do preço: enquanto naquele caso foi utilizada uma oferta artificial 

em volume elevado para gerar a pressão de oferta ou demanda no ativo, no caso concreto foram 

utilizadas várias ofertas artificiais em baixo volume com o mesmo objetivo, cumprindo registrar 

que 100% das ofertas apontadas como artificiais especificadas no Anexo I foram canceladas.”12 

21. Ademais, a SMI ressaltou o caráter recorrente da prática, agravado pela reiteração da 

conduta mesmo após Alex Pierre ter sido questionado sobre as suas operações, à luz dos indícios 

de prática abusiva. 

22. Em 28.11.2013, o Acusado foi questionado pela Corretora A13 e, em 29.01.2016, foi 

questionado pela Corretora B14, que o noticiou sobre indícios da prática de layering. Em suas 

respostas15, Alex Pierre apresentou relato semelhante ao enviado à SMI na fase de investigação, 

informando, principalmente, que operava de acordo com a oferta e demanda dos ativos para obter 

boa rentabilidade e acompanhava o ativo, verificando o maior fluxo de compradores ou vendedores 

para tomar suas decisões. 

23. A SMI, por fim, aduziu que as alegações trazidas pelo Acusado na fase de investigação 

não procedem, pois é inequívoco que a estratégia implementada utilizava a inserção de ofertas de 

negociação sem a intenção de executá-las, mas sim com a finalidade de ter oferta atendida do outro 

lado do livro de negociação. Além disso, segundo a Acusação, restou evidenciada a conduta 

dolosa, tendo em vista a reiteração da conduta delitiva mesmo após ter sido notificado acerca da 

ilicitude da estratégia, e o caráter sistemático e recorrente da prática. 

24. Com base nessas informações, a Acusação propôs a responsabilização de Alex Pierre, na 

qualidade de investidor, pela prática de manipulação de preços, por meio da inserção de ofertas 

artificiais nos livros de negociação de ativos, no período de 01.10.2013 a 12.04.2017, em infração 

ao inciso I da Instrução CVM n° 8/1979, conforme definida no inciso II, "b", da mesma Instrução. 

 
12 Item 56 do Termo de Acusação.  
13 Doc. SEI 0785050. 
14 Doc. SEI 0785051. 
15 Doc. SEI 0785050 e 0785051. 
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IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE E COMUNICAÇÃO AO MPF  

25. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) se manifestou16 no sentido da 

adequação do TA, entendendo que foram preenchidos os requisitos do art. 6º e pelo cumprimento 

do art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/2008, então vigente.  

26. À luz do disposto no art. 9º, caput e § 2º, da Lei Complementar 105, de 10.01.200117, foi 

feita comunicação ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo (“MPF”), por meio do 

Ofício nº 203/2019/CVM/SGE18, em 30.07.201919, devido à existência de indícios da ocorrência 

da conduta do tipo penal previsto no art. 27-C da Lei n° 6.385, de 07.12.197620. 

V. RAZÕES DE DEFESA 

27. O Acusado apresentou defesa tempestiva21, nos termos resumidos a seguir.  

V.1.  Preliminares 

28. Em sede preliminar, Alex Pierre defendeu que parte da acusação foi extinta pela prescrição, 

nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873, de 23.11.199922, considerando que, entre as operações 

ocorridas de 01.10.2013 a 30.07.2014 e a notificação do Acusado, em 31.07.2019, transcorreu 

período superior a cinco anos. 

29. Ademais, alegou violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, pois 

“[c]omunicar o impugnante depois de 09 anos de atuação no mercado por supostas 

irregularidades em suas operações, é inviabilizar a localização de documentos comprobatórios 

para a realização de adequada defesa”23. Isso, segundo a defesa, foi, ainda, potencializado, já que 

as imputações trataram de operações no mercado de bolsa de valores, de modo que, por serem 

 
16 Doc. SEI 0801881. 
17 Art. 9o Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários 

verificarem a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, 

informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação 

dos fatos. (...) § 2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil e a Comissão de 

Valores Mobiliários comunicarão aos órgãos públicos competentes as irregularidades e os ilícitos administrativos de 

que tenham conhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os documentos pertinentes. 
18 Doc. SEI 0808548. 
19 Doc. SEI 0809364. 
20  Art. 27-C.  Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou 

baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou 

lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: (...). 
21 Doc. SEI 0849895. 
22 Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício 

do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso 

de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
23 Página 4 da Defesa de Alex Pierre.  
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dinâmicas em sua essência, seria inviável guardar todos os registros dessas operações, assim como 

outros documentos comprobatórios. 

30. No mesmo sentido, aduziu que apresentar ao Acusado “uma quantidade incontável de 

quadros de operações ocorridas desde o ano de 2013 até o ano de 2017”24 não é proporcionar o 

direito fundamental à ampla defesa e que a notificação do Acusado apontou o número de operações 

e o suposto benefício auferido de forma breve, sem o fundamento legal do cálculo. 

V.2.  Mérito 

31. A defesa afirmou que o Acusado já havia recebido e respondido os questionamentos da 

BSM sobre as operações que realizava, sem retorno algum acerca de uma suposta ilicitude, de 

forma que continuou praticando-as por acreditar estar agindo conforme as normas legais. Apenas 

em abril de 2017, segundo a defesa, o Acusado foi convocado pela área de compliance da Corretora 

D, por orientação da BSM, e informado de que, a partir daquele momento, as ofertas não poderiam 

mais ser canceladas e executadas na mesma ponta do livro, momento em que cessou tal prática. 

32. Com isso, sustentou que, tendo sido a prática alterada há mais de dois anos, antes mesmo 

do recebimento do Ofício da CVM, restou demonstrada a boa-fé do Acusado, que presumiu que 

as operações estavam de acordo com as regras do mercado, até porque nenhuma das corretoras 

com que lidou jamais apontou que era uma prática ilícita. Também salientou que o Acusado não 

agiu com dolo, já que sempre respondeu prontamente todos os questionamentos feitos a respeito 

de suas operações. 

33. Além disso, a defesa aduziu que o Acusado sempre operou através do método tape reading, 

ou seja, que “analisava o mercado através do book de ofertas tentando observar se havia mais 

agentes compradores ou vendedores e com isso buscava colocar a oferta na tentativa de ser o 

melhor comprador ou vendedor”25. Segundo alegado, o intuito sempre foi obter o melhor preço 

no book de ofertas, o que demandava, em diversas situações, pelo fato de o mercado financeiro 

oscilar, a alteração de sua estratégia no meio da operação. 

34. Também sustentou a defesa que em nenhum momento, neste PAS, foi citado que as ofertas 

do Acusado permaneceram no book por muitos minutos antes de serem canceladas, ratificando a 

estratégia de se colocar no mercado, observando as melhores ofertas. 

35. Ressaltou ainda que as únicas operações levantadas pela SMI foram aquelas em que o 

Acusado supostamente obteve lucro, não tendo sido apontadas as inúmeras em que houve prejuízo. 

 
24 Página 5 da Defesa de Alex Pierre. 
25 Página 7 da Defesa de Alex Pierre. 
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36. A peça de defesa relatou que o Acusado já havia questionado uma suposta manipulação de 

ativo que observou no sistema de negociação, tendo a área de compliance da corretora respondido, 

em resumo, que o lote em questão, correspondente a 1000/1400 ações, era muito pequeno, não 

podendo sua inserção ser entendida como uma manipulação de preço. Tendo isso em vista, reputou 

não ser coerente julgar os lotes baixos de ações negociados por Alex Pierre, correspondentes a 

100/500 ações, como manipulação de mercado. 

37. Ademais, aduziu que as ofertas de outros participantes e investidores não foram indicadas 

pela Acusação, tornando inviável ao Acusado explicar cada uma das operações. Como exemplo, a 

defesa trouxe imagens de telas com estratégias de Alex Pierre nos anos de 2014 a 2017. Discorreu, 

ainda, sobre uma dessas estratégias, argumentando que a execução da oferta de sua contraparte na 

operação ocorreria de qualquer forma, já que havia uma diferença de preço entre as ofertas de 

melhor compra e venda, não podendo ser dito que o Acusado criou uma demanda artificial. 

38. A defesa, por fim, alegou que a CVM violou os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência, por não ter cumprido o 

disposto no art. 5º, parágrafo único, II, e no art. 2º, ambos da ICVM nº 607/2019. Isso porque, 

segundo a defesa, o Acusado recebeu um ofício26 acostado de mais de três mil páginas para prestar 

esclarecimentos, em poucos dias, acerca de operações realizadas seis anos antes e, após uma única 

resposta, foi surpreendido pela instauração deste PAS. Além disso, reputou que a SMI não 

conseguiu provar que ele praticou um ato infracional seguido de elemento volitivo, como o dolo. 

VI. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO 

39. Em 29.10.2019, o Acusado apresentou proposta de termo de compromisso27 (“TC”), 

comprometendo-se a pagar como contrapartida financeira o montante de R$30.000,00, bem como 

a observar as normas e orientações da CVM, em especial as diretrizes indicadas no TA.  

40. Em parecer28, a PFE-CVM considerou a proposta inadequada em razão da existência de 

danos difusos, da magnitude do benefício auferido e da gravidade da infração apontada.  

41. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 

28.01.2020, ao analisar a proposta de TC, decidiu negociar as suas condições e notificou o 

Acusado, sugerindo o aprimoramento da proposta para o pagamento de R$ 2.281.620,00, valor 

 
26 A rigor, o Ofício nº 15/2019/CVM/SMI/GMA-1 foi enviado em 02.04.2019, quando estava vigente a Deliberação 

CVM nº 538/2008. 
27 Doc. SEI 0869783. 
28 Doc. SEI 0913070. 
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correspondente a duas vezes e meia a vantagem financeira obtida de acordo com o cálculo da área 

técnica, a ser atualizado pelo IPCA, a partir de maio de 2014 até seu efetivo pagamento29. 

42. Em 12.02.2020, o Acusado apresentou contraproposta30, oferecendo pagamento no 

montante de R$ 50.000,00, quanto ao que, por considerar a contraproposta desproporcional à 

gravidade do caso concreto, o CTC emitiu parecer pela rejeição da proposta de TC31.  

43. Em 24.06.2020, o Colegiado, por unanimidade, deliberou pela rejeição da proposta32. 

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO 

44.   Na reunião do Colegiado de 24.06.2020, o processo foi distribuído à minha relatoria, 

mediante sorteio33.  

45. Em 17.05.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM34, em 

cumprimento ao disposto no art. 49 na Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021. 

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. 

Flávia Sant’Anna Perlingeiro 

Diretora Relatora 

 
29 Doc. SEI 0928473, anexo.  
30 Doc. SEI 0938275. 
31 Doc. SEI 1034157. 
32 Doc. SEI 1057061. 
33 Doc. SEI 1041166. 
34 Doc. SEI 1503476. 


