
 

 

                                           Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2022.  

 

Ofício SindCVM nº 08/2022 

 

Ao Coordenador da Equipe de Transição de Governo do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva  

 

Senhor Aloísio Mercadante 

 

 

O Sindicato Nacional dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários 

– SindCVM, participante do FONACATE – Fórum Nacional Permanente 

das Carreiras Típicas de Estado, atende a recomendação feita na 

reunião do dia 29/11 e encaminha as reivindicações específicas dos 

servidores da autarquia. 

 

PELA INDEPENDÊNCIA DA ATUAÇÃO DOS SERVIDORES DA CVM 

 

Conhecida como xerife do mercado, a CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), autarquia vinculada ao Ministério da Economia, tem poder 

de polícia sobre o mercado de capitais, que tem se agigantado nos 

últimos anos tornando-se ainda mais relevante no que diz respeito à 

economia do país. A indústria de fundos quintuplicou na última década 

e meia. Os investidores individuais, que somavam 600 mil em 2017, 

chegaram aos 3,2 milhões apenas três anos depois. E para atender a 

tanta gente, mais empresas e profissionais surgiram. 

Diante desse cenário, era de se esperar que quem regula e fiscaliza o 

mercado de capitais também acompanhasse esse movimento e se 

reestruturasse para a tarefa cada vez mais desafiadora. Mas a 

realidade é outra. A CVM que executa esse papel - e ainda tem a missão 

de punir infrações como manipulação do mercado, uso de informações 

privilegiadas, além de identificar crimes contra a economia popular no 

setor -, encolheu. O orçamento anual caiu pela metade nos últimos 

cinco anos. E o número de servidores públicos decresce 

paulatinamente. Estamos sem concurso há 12 anos, desde 2010. 

Apesar de diminuir, o corpo funcional da instituição tem se empenhado 

como nunca. O número de punições de irregularidades saltou de 128, 

em 2017, para 313, em 2019, de acordo com dados da própria 

autarquia. 



 

 

Mesmo diante do esforço dos servidores da CVM, faltam recursos 

humanos e fôlego para regular, fiscalizar e punir irregularidades num 

mercado em expansão. Com mais empresas de investimento e 

produtos sendo oferecidos, os riscos aumentam. Haja vista aqueles que 

fazem das redes sociais suas plataformas para vender “negócios da 

China”. Além de pouca gente, o orçamento reduzido praticamente 

inviabiliza o investimento em tecnologia, tão necessária para 

acompanhar a diversidade de produtos e o ritmo veloz em que 

aparecem. 

A asfixia financeira pode ser resolvida a partir de uma recondução da 

Taxa de Fiscalização arrecadada pela autarquia. A Lei 6.385/76 que 

constitui a CVM determina a sua autonomia administrativa e financeira. 

A Taxa de Fiscalização é um tributo que tem como fato gerador o 

exercício regular do poder de polícia ou a prestação de serviço público 

posto à disposição do contribuinte. No caso, está vinculada ao 

desenvolvimento e fiscalização do mercado.  

A origem dessa taxa remonta ao final de 1989, ano da quebra da Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro (caso Nahas), quando a CVM se mobilizou 

em busca de recursos do próprio mercado para seguir cumprindo a sua 

função. Porém, com o passar dos anos, o Governo Federal solidificou a 

praxe de dar outra destinação aos valores recolhidos, o que torna letra 

morta a independência e autonomia da Lei que criou a CVM.  

Em 2019, por exemplo, a arrecadação da Taxa de Fiscalização foi de 

cerca de R$ 368 milhões, cujas despesas da autarquia consumiram R$ 

248 milhões. A diferença, cerca de R$ 120 milhões, ficou retida no 

Tesouro Nacional. Em 2020, o valor retido pelo governo aumentou para 

R$ 181 milhões.  

O SindCVM propõe a realização de um estudo para a formalização de 

uma proposta que preserve a arrecadação da Taxa de Fiscalização para 

que seja aplicada na manutenção da autarquia, o que incluiria 

investimento em tecnologia para acompanhar o mercado em expansão 

e cada vez mais digitalizado; dar suporte e treinamento aos servidores 

e ainda viabilizar assistência à saúde ao corpo funcional, a exemplo do 

que já acontece em outras instituições federais.  

No que diz respeito ao déficit de pessoal, o sindicato está com uma 

campanha em andamento pela realização do concurso público já, 



 

 

o que inclui tratativas com a administração da autarquia e articulação 

com parlamentares para que o certame seja realizado em 2023. 

O SindCVM entende ainda como fundamental a reestruturação e 

redimensionamento das carreiras da instituição para que haja um 

alinhamento entre aquelas que compõem o Sistema Financeiro 

Nacional. Nesse sentido, já há um processo em andamento para a 

junção das carreiras de inspetor e analista, cuja denominação deveria 

ser de Auditor de Valores Mobiliários. Quanto aos agentes executivos, 

foi solicitado um estudo para que o cargo seja renomeado como 

Técnico de Valores Mobiliários e com exigência de nível superior para 

ingresso no cargo, contemplando também os auxiliares com a 

denominação de Auxiliar Técnico de Valores Mobiliários, nível médio. 

Com esses ajustes, as carreiras da CVM devem ficar alinhadas com as 

dos servidores do Banco Central, refletindo as boas práticas de 

governança do sistema de regulação do setor financeiro recomendada 

por organismos internacionais.  

Necessário ressaltar ainda as reivindicações dos aposentados pela 

revogação do Decreto 10.620/2021, pelo tratamento paritário dos 

ativos e inativos da autarquia e pela assistência à saúde. 

Incorporação da Taxa de Fiscalização com a garantia de investimento 

em prol de melhorias para a autarquia e bem-estar aos seus 

servidores; realização de concurso público imediato; garantia de 

reestruturação e ampliação das carreiras da autarquia com tratamento 

paritário aos aposentados são medidas fundamentais para valorizar os 

servidores que possuem formação técnica e autonomia para garantir o 

funcionamento seguro do mercado e oferecer serviços públicos de 

qualidade à população. 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria do SindCVM 

 


