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CAPÍTULO I – COMENTÁRIOS INICIAIS 

 

1. A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e a BSM Supervisão de 

Mercados (“BSM”) submetem a esta D. Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) seus comentários em atenção ao Edital de Audiência Pública SDM Nº 

9/19, de 27 de dezembro de 2019 (“Edital” e “Audiência Pública”, 

respectivamente), que propõe nova regulamentação sobre (i) o funcionamento 

dos mercados regulamentados de valores mobiliários e a constituição e o 

funcionamento das entidades administradoras de mercado organizado; (ii) a 

autorregulação unificada dos mercados organizados e das infraestruturas de 

mercado financeiro atuantes nos mercados regulamentados de valores 

mobiliários; e (iii) o regime de melhor execução de ordens em contexto de 

concorrência entre ambientes de negociação (best execution) (“Manifestação”). 

 

2. Conforme consta do Edital, a proposta de nova regulamentação foi 

dividida pela CVM em três minutas de instruções, quais sejam: 

 

(i) Minuta A: pretende substituir a Instrução CVM nº 461/07 (“ICVM 

461”), introduzindo novas disposições sobre o funcionamento dos 

mercados regulamentados de valores mobiliários e sobre a 

constituição, organização e funcionamento das entidades 

administradoras de mercado organizado ("Minuta A"); 

 

(ii) Minuta B: dispõe sobre a constituição, a organização e o 

funcionamento da autorregulação unificada dos mercados 

organizados e das infraestruturas de mercado financeiro atuantes 

no mercado de valores mobiliários (“Minuta B”); e 

 

(iii) Minuta C: altera a Instrução CVM nº 505/11 (“ICVM 505”) para 

dispor sobre a execução de ordens no interesse do cliente em 

contexto de concorrência entre ambientes de negociação (best 

execution) e para determinar a divulgação de informações sobre 

negócios intermediados no mercado de balcão não organizado, 

bem como propõe ajustes pontuais em dispositivos da Instrução 

CVM nº 541/2013 (“ICVM 541”) (“Minuta C” e, em conjunto com a 

Minuta A e com a Minuta B, referidas como “Minutas”).  
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3. Este Capítulo I traz comentários iniciais sobre a organização desta 

Manifestação. No Capítulo II, consta Sumário Executivo, que descreve 

resumidamente os principais temas detalhados nos capítulos seguintes. O 

Capítulo III é dedicado aos comentários da B3 à Minuta A. O Capítulo IV, por sua 

vez, contém os comentários da B3 e da BSM à Minuta B. O Capítulo V, por fim, 

contém os comentários da B3 sobre a Minuta C. 

 

4. As sugestões de ajustes às Minutas A e C foram incluídas no texto desta 

Manifestação, em seguida às correspondentes justificativas. A fim de facilitar a 

visualização, todas as sugestões de inclusão estão sublinhadas e destacadas 

em azul, enquanto as sugestões de exclusão foram identificadas por um tachado 

simples e destacadas em vermelho. 

 
5. Como os comentários relativos à Minuta B são mais conceituais, a B3 e a 

BSM optaram por não sugerir proposta de redação para a minuta. 

 

6. Para subsidiar os comentários feitos nesta Manifestação, a B3 apresenta, 

nos anexos, os seguintes pareceres e relatórios de consultorias: 

 

(i) Anexo I: “A Proposed Regulatory Approach to Accommodate 

Multiple Venues in Capital Markets: Comments Ahead of Public 

Hearing on ICVM 461”, de maio de 2020, de autoria da Equity 

Research Desk (“Relatório ER Desk”); 

(ii) Anexo II: “Regulation of equity trading in Brazil: analysis of CVM 

proposal for block trades and best execution”, de junho de 2020, de 

autoria da Oxera (“Relatório Oxera”); 

(iii) Anexo III: “Fita Consolidada”, de abril de 2020, de autoria da Bain 

& Company (“Benchmark Fita Consolidada”); 

(iv) Anexo IV: “Regras para negociação de grandes lotes”, de abril de 

2020, de autoria da Bain & Company (“Benchmark Regras para 

Negociação de Grandes Lotes”); 

(v) Anexo V: “Regras de Best Execution”, de abril de 2020, de autoria 
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da Bain & Company (“Benchmark Regras de Best Execution”); 

(vi) Anexo VI: “Separação de Listagem e Admissão à Negociação”, de 

abril de 2020, de autoria da Bain & Company (“Benchmark 

Separação de Listagem e Admissão à Negociação”); 

(vii) Anexo VII: “Sincronização de Relógios”, de abril de 2020, de autoria 

da Bain & Company (“Benchmark Sincronização de Relógios”); 

(viii) Anexo VIII: “Autorregulação”, de abril de 2020, de autoria da Bain 

& Company (“Benchmark Autorregulação”); 

(ix) Anexo IX: “Suporte à Resposta para Audiência Pública: Relatório 

sobre Best Execution”, de março de 2020, de autoria da Oliver 

Wyman (“Relatório Oliver Wyman”); 

(x) Anexo X: “Paper CVM 461 - 22 Jun 2020 - Final”, de junho de 2020, 

de autoria da Advisia OC&C Strategy consultants (“Relatório 

Advisia”); 

(xi) Anexo XI: “Opinião Doutrinária”, de maio de 2020, de autoria do 

Prof. Gustavo Tepedino (“Parecer Tepedino”); e  

(xii) Anexo XII: “Consulta sobre a compatibilidade, com o ordenamento 

jurídico brasileiro, da eventual unificação do mecanismo de 

ressarcimentos de prejuízos’”, de junho de 2020, de autoria da 

Profa. Paula A Forgioni (“Parecer Paula Forgioni”). 
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CAPÍTULO II – SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

II.1. Consolidação de dados 

7. A B3 concorda com a proposta da CVM de não prever a existência de um 

consolidador de dados oficial para o mercado brasileiro. 

 

8. No entanto, a CVM deveria estabelecer requisitos mínimos para os 

interessados em oferecer os serviços de consolidação de dados. 

 

II.2. Sincronização de relógios 
 

9. A B3 concorda com a utilização do formato UTC – Tempo Universal 

Coordenado como padrão para armazenamento de horários.  

 

10. Adicionalmente, a B3 entende que a norma deve estabelecer que a 

mesma fonte de horário seja utilizada na sincronização de relógios, bem como 

prever critérios mínimos de precisão e acurácia. 

 

11. Tais padrões e critérios devem se aplicar não apenas às entidades 

administradoras de mercado, mas também aos intermediários, para que seja 

possível a reconstrução, com precisão, de eventos para avaliações de práticas 

e condutas de mercado. 

 

II.3. Listagem de emissores e admissão de valores mobiliários à 

negociação 

 
12. A B3 entende que a listagem do emissor não deveria ser, em todos os 

casos, pressuposto necessário para a negociação, isto é, seria mais apropriada 

a manutenção da sistemática regulatória atual, de modo que apenas os 

emissores de ações e emissores estrangeiros patrocinadores de Brazilian 

Depositary Receipts - BDRs níveis II ou III fossem obrigatoriamente listados, e 

que os demais valores mobiliários, incluindo instrumentos de renda fixa, 

pudessem ser admitidos à negociação no mercado organizado 

independentemente de o seu emissor ser listado. 
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13. No que diz respeito à comunicação entre as diferentes entidades 

administradoras de mercado organizado onde o ativo é admitido à negociação, 

a regulação deve exigir a criação de mecanismo que assegure que essa 

comunicação ocorra de forma sincronizada e tempestiva, notadamente em 

situações de suspensão, exclusão ou retorno da negociação do valor mobiliário  

e calls de fechamento e abertura dos negócios. 

 

II.4. Negociação de grandes lotes 

14. Na visão da B3, rever o arcabouço de regras para negociação de grandes 

lotes pode ser positivo para o mercado de capitais brasileiro. Contudo, é 

importante manter as condições e conquistas de um mercado altamente 

reconhecido pela sua transparência, alinhamento com as recomendações de 

organismos internacionais e segurança para execução de transações. 

 

15. É fundamental assegurar que a maior parte do fluxo de ordens continue 

interagindo de forma competitiva com o livro central, seja em processo de 

negociação contínua ou de leilão, de forma que este continue sendo reconhecido 

como o local mais eficiente e de maior probabilidade de execução de negócios. 

Se isso não ocorre, o incentivo para envio de ofertas para o livro central por parte 

dos investidores e intermediários diminui, levando à deterioração do processo de 

formação de preço e da integridade do mercado. 

 
16. Para a preservação da integridade do processo de formação justa e 

eficiente de preços que ocorre por meio de mercados transparentes (Lit Market), 

de forma que a parcela dos volumes que poderia ser negociada por meio de 

funcionalidades ou ambientes que não ofereçam transparência pré-negociação 

e que não interajam competitivamente com o livro central deve estar limitada a 

15% do volume total (estudos internacionais indicam que esse percentual 

deveria estar situado entre 10 e 15% das negociações totais do mercado). 

 

17. Considerando o tamanho e o estágio de desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro em comparação com mercados mais maduros, a B3 entende 

que é importante privilegiar o Lit Market, pois esse, além de reduzir a chance de 

que haja informação seletiva e de oferecer condições isonômicas a todos seus 

participantes, aumenta a atratividade do mercado brasileiro para o conjunto dos 

investidores. 
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18. As operações com grandes lotes devem ocorrer sempre por meio de 

plataformas centralizadas multilaterais, reguladas e com regras claras e 

isonômicas que preservem a prioridade de investidores que manifestarem sua 

intenção de negociar com maior antecedência ou em condições melhores, 

mitigando possíveis conflitos de interesses entre intermediários e investidores, e 

facilitando o processo de fiscalização e supervisão pelo regulador e 

autorregulador. 

 

19. Por outro lado, a existência de mercados de balcão proprietários de 

intermediários poderia resultar no surgimento de número elevado de plataformas 

e, consequentemente, em externalidades negativas, tais como (i) menor 

probabilidade de execução de um grande lote; (ii) aumento da complexidade 

para a fiscalização e supervisão pelo regulador e autorregulador; e (iii) maior 

custo de observância para toda a indústria. As plataformas de balcão 

proprietárias também podem impactar a dinâmica e o equilíbrio do mercado de 

intermediação, visto que apenas grandes players teriam condições de manter 

suas próprias plataformas e, além disso, os investidores podem ficar em posição 

menos favorável, na medida em que as condições para execução de seus 

negócios poderão ser mais intensamente afetadas pelas relações comerciais 

com seus intermediários.  

 

20. Com base nesses aspectos, a B3 entende que a negociação de grandes 

lotes em ambiente ou segmento especial em mercado de bolsa seria mais 

eficiente para o mercado. Algumas características intrínsecas ao mercado de 

bolsa embasam esse entendimento: (i) concentração da liquidez e do interesse 

de investidores em negociar grandes lotes, o que maximizaria a probabilidade 

de encontro entre compradores e vendedores; (ii) simplificação e isonomia na 

aplicação do tratamento tributário para investidores não residentes; e (iii) 

estabelecimento de regras claras e amplo acesso, independente do perfil do 

investidor.   

21. Ainda, a negociação de grandes lotes de valores mobiliários fora do 

mercado de bolsa traria complexidades adicionais do ponto de vista operacional 

e regulatório e pode acabar impedindo a atuação de alguns investidores por 

conta de restrições impostas pela regulação ou por seus próprios regulamentos 

e políticas. 
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22. A B3 entende que a liquidação de operações com grandes lotes no Brasil 

deveria ocorrer dentro do modelo de contraparte central (“CCP”), como ocorre 

atualmente. A obrigatoriedade de uma CCP em todas as operações no mercado 

de ações é fator de reconhecimento e diferencial do mercado brasileiro em 

relação a outros mercados ao redor do mundo. Essa exigência beneficia todo o 

sistema, contribuindo para a segurança dos investidores e higidez das 

operações. 

 

23. Sem uma CCP, a gestão de risco de contraparte, que atualmente funciona 

de maneira muito eficiente e segura, teria que ser alterada para uma dinâmica 

de avaliação de risco bilateral, potencialmente aumentando a incidência de 

falhas de liquidação, gerando riscos e custos adicionais a todo o mercado, além 

de poder limitar e até mesmo impedir o acesso de alguns investidores às 

operações. 

 
24. Com respeito ao estabelecimento do lote mínimo elegível para transação 

em condições especiais, a B3 propõe que a responsabilidade por essa definição 

seja dessa i. CVM, e não da entidade autorreguladora, seguindo a prática dos 

mercados mais maduros, como Europa e Estados Unidos. 

 

II.5. Gerenciamento de riscos, controles internos e governança 

25. Não deve haver arbitragem de regras e requisitos entre mercados 

organizados, independentemente de sua categoria. 

 

26. Devem ser definidos padrões e requisitos mínimos de controles e 

governança para evitar fragilização e possível deterioração dos mercados 

organizados. 

 
27. Concordamos que as entidades administradoras de mercados 

organizados e operadoras de infraestrutura de mercado financeiro devem 

estabelecer uma estrutura de administração de risco robusta, com envolvimento 

do management e do conselho de administração, assim como os sistemas 

computacionais devem ser resilientes e com alto nível de disponibilidade. 
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II.6. Regras de negociação 

 

28. A adoção de ferramentas e controles que mitiguem riscos de crédito, 

tecnológicos e que propiciem uma adequada formação de preços deve ser 

obrigatória para todas os ambientes de bolsa. 

 

29. Deve-se assegurar que não haverá arbitragem de regras entre ambientes 

que admitem o mesmo valor mobiliário à negociação. 

 

30. Em caso de negociação simultânea em mais de um ambiente, o preço 

oficial de fechamento deveria ser estabelecido exclusivamente no ambiente onde 

o emissor está listado, de forma a evitar possíveis distorções e arbitragens. 

 

II.7. Autorização para funcionamento de mercados organizados 

 

31. Com o objetivo de mitigar potenciais conflitos de interesse, assegurando 

a imparcialidade e zelando para o funcionamento equânime e isonômico do 

mercado, a B3 entende que os limites de participação de 10% e 15% no capital 

de entidade administradora de mercado de balcão organizado, previstos na 

proposta devem ser mantidos. 

II.8. Autorregulador único 

32. Considerando o desenvolvimento do mercado nos últimos três anos, 

especialmente o surgimento de entidades administradoras que têm foco de 

atuação em nichos do mercado, a B3 e a BSM aprimoraram sua análise sobre a 

autorregulação e entendem que a adesão aos serviços de um autorregulador já 

existente deveria ser uma escolha da entidade administradora de mercado 

entrante, e não uma imposição regulatória. A opção de desenvolver seu próprio 

departamento de autorregulação deveria ser garantida aos entrantes. 

 

33. Concordamos com o conceito de que os serviços de autorregulação 

atualmente executados pela BSM possam estar disponíveis a outras 

administradoras de mercados ou operadoras de infraestrutura que venham a se 

estabelecer no Brasil, sendo fundamental, contudo, que tais arranjos contratuais 

sejam firmados com base em princípios de equidade e isonomia e não tragam 

riscos à execução e qualidade das atividades desempenhadas pela BSM. 
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34. A nosso ver, o modelo de autorregulador único é resultado de um 

processo natural de amadurecimento dos mercados, que leva em consideração 

as peculiaridades locais dos países onde é adotado. Na medida em que o 

mercado brasileiro evoluir, a discussão sobre a conveniência de adoção do 

modelo de autorregulador único pode se mostrar mais adequada. 

35. Caso o entrante queira utilizar os serviços de um autorregulador já 

existente, apenas o modelo de contratação de serviços deveria estar disponível, 

sem a possibilidade de associação.  

36. O modelo associativo traz complexidades e não garante a 

representatividade do entrante no autorregulador, já que sua participação estaria 

vinculada à participação no mercado. A própria determinação de qual seria a 

participação do entrante no mercado traz desafios, uma vez que o entrante pode 

atuar em nichos específicos e que essa participação pode flutuar no decurso do 

tempo. De fato, no início de atuação no mercado, é de se esperar que sua 

participação no mercado seja inexistente. 

37. O modelo associativo também pode trazer maior incerteza para novas 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura no sentido que 

teriam que assumir obrigações futuras de novos aportes financeiros ao 

autorregulador, caso este viesse a incorrer em déficits. Do ponto de vista da 

entidade incumbente, causa incerteza eventuais discussões sobre a 

remuneração adequada do capital investido em entidade autorreguladora já 

estabelecida e a imposição para que aceite ser diluída, ainda que contra sua 

vontade. 

 

38. Não bastasse o exposto, o modelo associativo ainda traz dúvidas sobre 

sua constitucionalidade, na medida em que a decisão por se associar a uma 

outra entidade não pode ser imposta a nenhuma das partes.  

39. O modelo de contratação se prova como solução menos complexa e mais 

justa, além de mais adequada ao arcabouço legal vigente. A participação dos 

contratantes no autorregulador poderia ser garantida pela presença em órgãos 

de governança do autorregulador. 
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40. A contratação deve prever preços equilibrados, mediante a adoção de 

metodologia consagrada e transparente que assegure, simultaneamente, que o 

preço não é abusivo, que não configure barreira de entrada e que não crie 

assimetria e efeito carona entre os participantes. Essa metodologia deve ser 

definida de forma clara e detalhada por essa CVM, a fim de reduzir o nível de 

incerteza para todas as partes envolvidas e neutralizar potenciais conflitos que 

possam ocorrer durante processo de negociação comercial entre 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura (contratantes) e 

autorregulador já estabelecido (contratado). Evita-se, ainda, a adoção de 

metodologia temporária proposta para o período em que não houve acordo sobre 

o valor a ser pago. 

 
41. Entendemos que a metodologia de Custo Total Alocado (FAC - Fully 

Allocated Cost), já adotada por outros reguladores, é mais justa, pois permite a 

recuperação dos custos de operação e de capital incorridos. 

42. O Conselho de Autorregulação deve contar com membros que atuam no 

mercado (2/3 independentes; 1/3 não independente). A presença de pessoas 

que atuem no mercado, incluindo prestadores de serviços para administradoras 

de mercado, operadoras de infraestrutura e intermediários, fortalece as 

instâncias de governança, supervisão e enforcement do autorregulador e o 

aproxima do mercado de forma saudável.  

 

43. A B3 e a BSM entendem não ser recomendável as seguintes ampliações 

de competência do autorregulador no atual estágio de maturidade do mercado e 

de forma simultânea a várias outras mudanças importantes que estão sendo 

propostas à atividade de autorregulação: (i) enforcement de investidores com 

acesso direto aos mercados organizados); (ii) definição de requisitos mínimos 

para administradoras de mercado e operadoras de infraestrutura; (iii) definição 

de quantidade para grandes lotes; e (iv) definição de requisitos de participantes. 

II.9. Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos – MRP 

44. O compartilhamento gratuito do MRP, previsto na Minuta B, implica uma 

expropriação de investimentos realizados com base na legítima expectativa de 

manutenção do ambiente regulatório, que determina que cada entidade 

administradora de mercado deve desenvolver o seu próprio fundo de garantia. 
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45. A proposta parece partir da premissa equivocada de que os recursos do 

MRP não pertenceriam efetivamente à B3, mas formariam, em vez disso, 

espécie de bem comum, de titularidade difusa, provenientes dos participantes e 

destinados a atender indiscriminadamente aos seus interesses.  

 
46. Não é possível, no direito brasileiro, inferir que a propriedade sobre 

recursos que integram um fundo se dá em favor de uma universalidade difusa e 

indeterminada de agentes (o mercado, abstratamente considerado). O 

patrimônio deve, necessariamente, se vincular a um titular. Também não é 

possível afirmar que tal propriedade seja das corretoras que fizeram os aportes 

que formaram, parcialmente, o MRP.  

 
47. Os recursos aportados ao MRP (e aos antigos fundos de garantia) sempre 

constituíram a contrapartida financeira para a entidade administradora oferecer, 

no âmbito de seus mercados, ambientes de negociação mais confiáveis e, por 

isso mesmo, mais atraentes para os investidores. Trata-se, portanto, de 

mecanismo que integra a infraestrutura da B3, por meio da BSM, que tem uma 

finalidade indissociável dos investimentos que foram realizados para o 

aperfeiçoamento do funcionamento dos seus mercados.  

 
48. Desse modo, os recursos do MRP não só integram a propriedade privada 

da B3, como também se vinculam ao cumprimento de finalidade regulatória 

específica, que, desde a sua origem, está circunscrita aos mercados por ela 

administrados. 

 

49. Inexistem razões econômicas ou jurídicas que autorizem a imposição de 

um modelo unificado de MRP, menos ainda sem qualquer ônus para eventuais 

entrantes administradores de mercado de bolsa. A existência de múltiplos fundos 

de compensação pode ser, na verdade, uma possível variável competitiva entre 

entidades administradoras de bolsas. 

 

50. O entrante deveria poder escolher entre (i) acessar o MRP da B3 por meio 

de um pagamento de uma taxa de acesso a ser livremente pactuada entre as 

partes ou (ii) desenvolver o seu próprio mecanismo de ressarcimento de 

prejuízos, como uma variável de competição perante outras bolsas. 
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II.10. Melhor execução 

 

51. A B3 entende que as regras atuais previstas na ICVM 505 são adequadas 

para a realidade e necessidade do mercado brasileiro e deveriam ser mantidas, 

visto que o critério de desembolso total para investidores não qualificados pode 

não representar o melhor interesse desses investidores. 

 
52. A regra atual de melhor execução no Brasil é descrita principalmente no 

art. 19 da ICVM 505, que requer que o intermediário considere na determinação 

de melhor execução, independentemente do tipo de investidor: o preço, o custo, 

a velocidade e probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e 

qualquer outra consideração relevante para execução da ordem. 

 
53. A B3 entende que a OPR (order-protection-rule), regra que prevalece no 

mercado norte-americano, não deveria ser adotada no Brasil, tendo em vista as 

fragilidades apresentadas pelo modelo e as críticas feitas pelos diversos 

participantes do mercado norte-americano1. A B3 concorda, portanto, com a 

proposta da CVM de não exigir que o intermediário se vincule a todos os 

mercados em que as ordens de seus clientes podem vir a ser executadas, e 

sugere, apenas, a incorporação de obrigações adicionais ao participante. 

 
54. Sobre a situação do investidor de varejo (não qualificado), o conceito de 

total consideration poderia ser mais benéfico do que o formato de desembolso 

financeiro total, pois esta abordagem apresenta limitações relevantes, 

principalmente em cenários nos quais esse critério pode não ser suficiente para 

atender o melhor interesse do investidor tais como (i) a eficiência de capital 

proveniente do netting de operações dentro de uma mesma câmara de 

compensação, (ii) a obtenção e maximização de descontos que venham a ser 

concedidos pelas IMFs de acordo com o tipo de operação e o volume 

transacionado, e (iii) a velocidade  e probabilidade de execução, dentre outros 

fatores. 

 
 

 
1 Relatório ER Desk, p. 21 e 22. 
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55. A concessão de rebates, seja através de políticas tarifarias ou de 

quaisquer outros incentivos para o direcionamento do fluxo de ordens, cria 

potencial conflito de interesses frente ao cumprimento da regra de melhor 

execução e por essa razão deve ser proibida. 
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CAPÍTULO III – MINUTA A 

 

III.1. Consolidação de dados (Edital, item 2) 

 

56. A B3 considera acertada a decisão da CVM de não prever a existência de 

consolidador oficial de dados, o que está em linha com o modelo previsto na 

Europa através da MiFID II (Diretiva 2014/65/EU). Dentre as vantagens desse 

modelo, já apresentadas na manifestação da B3 de 09 de agosto de 2013 em 

resposta ao Edital de Audiência Pública SDM nº 05/13 (“Manifestação B3 2013”), 

a competição entre diferentes consolidadores de dados permite que a oferta de 

dados consolidados seja realizada com alto nível de inovação e sofisticação.  

 

57. Similarmente ao modelo europeu, o australiano, nos termos da ASIC 

Market Integrity Rules (Securities Markets) 20172, não prevê um consolidador de 

dados oficial, deixando que os provedores de informações concorram livremente. 

Por outro lado, as bolsas devem disponibilizar os dados de mercado para os 

consolidadores de forma não gratuita, sendo determinados o conteúdo, o 

formato, a tempestividade e a manutenção de base. 

 

58. Vale destacar que o modelo norte-americano, que prevê a existência de 

um consolidador de dados oficial, apesar de proporcionar maior controle pelo 

regulador, tem sido criticado pelos participantes de mercado e investidores pelas 

seguintes razões principais: 

 

(i) obsolescência da tecnologia do consolidated tape americano, que 

não acompanha a velocidade da evolução da tecnologia utilizada 

por diferentes participantes do mercado acionário, incluindo 

administradores de mercado, intermediários e investidores. Como 

consequência, os dados do consolidated tape têm alta latência 

quando comparados com o restante do mercado, desestimulando 

o seu uso3; e 

 
2 Benchmark Fita Consolidada, p. 2. 
3 SEC - Release No. 34-87906; File No. 4-757 - https://www.sec.gov/rules/sro/nms/2020/34-
87906.pdf. A SEC, inclusive, entende que, devido ao desenvolvimento dos mercados através da 
eletronificação, os sistemas das bolsas evoluíram, mas o consolidated feed não acompanhou a 
evolução por falta de investimentos.  

https://www.sec.gov/rules/sro/nms/2020/34-87906.pdf
https://www.sec.gov/rules/sro/nms/2020/34-87906.pdf
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(ii) possíveis conflitos de interesse, dada a dificuldade de conciliar 

visões e atender demandas de diferentes participantes do 

mercado, incluindo as bolsas e outros administradores de mercado, 

dificultando a tomada de decisão sobre a forma como o 

consolidated tape é produzido e disseminado. 

 

59. Uma leitura comum, porém, simplista, é a de que a adoção de um único 

consolidador de dados, como ocorre no mercado norte-americano, simplifica a 

necessidade de controles, aumenta a transparência e facilita o atendimento da 

regra de melhor execução. No entanto, os problemas mencionados acima, 

notadamente, de obsolescência tecnológica e defasagem temporal do 

consolidated tape, ainda que na casa dos micro ou milissegundos, poderia ser 

prejudicial ao mercado e criar distorções no atendimento de regras na prática, 

tais como a melhor execução. 

 

60. Buscando justamente melhorar a eficiência e transparência dos mercados 

americanos, e em resposta às considerações recebidas por seus participantes, 

em 08 de janeiro de 2020 (Release No. 34-87906; File No. 4-757), a Securities 

and Exchange Commission (“SEC”) abriu uma audiência pública para a 

discussão sobre a modernização da governança das regras da National Market 

Systems (“NMS”) que determinam a produção de dados de mercado (market 

data) de ações consolidados e a disseminação de dados de ofertas e negócios 

pelas bolsas americanas.  

 

61. Assim, a expectativa é que o modelo americano convergirá para regras 

mais próximas dos modelos europeu e australiano, de modo que, a partir de 

diretrizes definidas e monitoramento de atividades desempenhadas, o 

consolidated tape possa ser oferecido por mais de uma instituição. 

 

62. Pelas razões acima, a B3 reforça seu posicionamento favorável à 

existência de múltiplos consolidadores de dados em vez de apenas um 

consolidador oficial.  
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63. No entanto, em linha com a Manifestação B3 2013, a B3 entende que a 

CVM deveria estabelecer, ao menos, que os interessados em prestar o serviço 

de consolidação de dados devem cumprir os seguintes requisitos mínimos: 

 

(i) ter controles adequados para evitar a entrada de ordens anômalas 

na fita consolidada; 

 

(ii) informar, em tempo real, as ofertas/negócios realizados com o 

mesmo grau de transparência existente atualmente (com indicação 

de corretoras de compra e de venda); 

 

(iii) assegurar que os dados sejam disponibilizados ao público de forma 

não discriminatória e a um preço razoável; 

 

(iv) ser capaz de disponibilizar para todos os seus clientes a 

consolidação dos dados padronizados a partir do formato 

proprietário do market data fornecido pelas bolsas; 

 

(v) informar dados estatísticos, como preço máximo e mínimo do dia, 

bem como volume negociado para o instrumento em questão, 

consolidando todos os mercados e ambientes em que o 

instrumento seja negociado; 

 

(vi) assegurar padrão mínimo de qualidade de dados (precisão e 

atualização); 

 

(vii) possuir recursos tecnológicos para a prestação do serviço (planos 

de continuidade, segurança e integridade de dados etc.); 

 

(viii) oferecer consolidação pré e pós-negociação para cada produto de 

dados separadamente, para aqueles usuários que só desejam 

adquirir componentes específicos (evitar “venda casada”); 

 

(ix) possuir recursos suficientes (incluindo recursos financeiros e 

técnicos) para o bom desempenho das suas funções, notadamente 

no que diz respeito ao nível de latência da divulgação de dados; e 



 

23 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

 

(x) possuir mecanismos de governança adequados, bem como 

sistemas e controles para gerenciar eventuais conflitos de 

interesse4. 

 

64. Adicionalmente, priorizando um ambiente de livre mercado de 

consolidação de dados, não deveria haver limitação por tipo de instituição 

autorizada a se tornar uma consolidadora de dados. Como exemplo, as próprias 

bolsas, se cumprirem os requisitos mínimos, poderiam oferecer os dados 

consolidados, visando a dar maior eficiência e facilidade para seus clientes. 

Entretanto, ressaltamos que as bolsas não deveriam ser as únicas autorizadas 

a oferecerem esse serviço, já que isto resultaria em riscos semelhantes aos do 

modelo americano. 

 

65. Considerando o exposto, a CVM deveria avaliar a conveniência de regular 

a atividade de consolidação de dados para dispor sobre a concessão de 

autorização ou reconhecimento dos consolidadores, incluindo os requisitos 

mínimos mencionados acima, bem como realizar a supervisão das entidades 

que exercerão essa atividade.  

 

 

III.2. Material informativo ou publicidade (art. 8º) 

 

66. Considerando-se que todo material informativo ou publicidade relativo a 

mercados organizados atenda aos princípios estabelecidos pela CVM de 

clareza, completude e veracidade da informação, não constatamos claros 

benefícios ao mercado e investidores em se exigir a identificação, no material, 

da natureza do mercado a que se refere.  

 

67. Por esse motivo, propomos a alteração do art. 8º da Minuta A da seguinte 

forma:  

 

 
4 Os conflitos de interesse inerentes à prestação do serviço de consolidação consistem, a nosso 
ver, na possibilidade de favorecimento de um ou mais participantes do mercado em detrimento 
dos demais, por meio do envio não sincronizado da fita consolidada. 
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Art. 8° Todo material informativo ou publicidade relativa a mercados 

organizados de valores mobiliários deve indicar, destacadamente, sua 

natureza de bolsa ou de balcão organizado. 

 

§ 1º O material publicitário relativo a mercados organizados de valores 

mobiliários que se enquadre no conceito de publicidade não institucional, 

assim entendida aquela que constitua oferta de produtos ou serviços 

relacionados a mercados organizados de valores mobiliários, deve:  

 

a) utilizar linguagem serena e moderada; 

 

b) não subestimar o risco envolvido nas operações com o produto ou 

serviço; e 

 

c) atender aos princípios de clareza, completude ou veracidade da 

informação. 

 

§ 2º Parágrafo único A Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários – SMI pode, a qualquer momento, requerer retificações, 

alterações ou mesmo a suspensão da divulgação da publicidade prevista 

no §1caput. 

 

 

III.3. Atividades das entidades administradoras de mercados organizados 

(art. 11) 

 

68. A Minuta A mantém, substancialmente, nos novos arts. 11, 12 e 13, o teor 

do art. 13 da ICVM 461.  

 

69. A esse respeito, acreditamos que há espaço para acomodar na 

regulamentação uma alternativa mais dinâmica de aprovação do exercício de 

novas atividades pelas entidades administradoras de mercado, mas que permita 

a manutenção dos balizadores da regra. 

 

70. Para tanto, sugerimos que seja outorgada competência à 

Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI (“SMI”) 
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para aprovação das novas atividades que não tenham impacto ou tenham 

impacto classificado como baixo sobre as atividades da administradora de 

mercado organizado. 

 

71. A avaliação de impacto seria feita pela própria entidade com base em uma 

análise de risco e consubstanciada em relatório a ser enviado à SMI juntamente 

com o pedido de aprovação da nova atividade. Atividades que não representem 

riscos ou apresentem risco baixo à operação da entidade seriam consideradas 

aprovadas, caso não houvesse a manifestação contrária por parte da SMI no 

prazo de 5 dias úteis a contar da apresentação do pedido. 

 
72. Ainda com o objetivo de trazer melhorias ao procedimento para obtenção 

de autorização para exercício de novas atividades, propõe-se que, no inciso IV 

do art. 11, seja concedida competência à SMI para definir parâmetros sobre as 

atividades de desenvolvimento de mercado. Dessa forma, as hipóteses de 

dispensa do pedido de autorização ficariam mais claras, trazendo mais 

segurança para as entidades.  

 
73. Além dos ajustes acima, sugere-se a alteração no inciso I do caput do art. 

11, com o objetivo de substituir o termo “custódia” por “depósito centralizado”, de 

forma a adequar o dispositivo à nomenclatura prevista nas normas em vigor. 

 

74. Desse modo, temos a seguinte proposta de ajustes ao art. 11: 

 

Art. 11 As entidades administradoras de mercado organizado também 

podem: 

 

I – gerir sistemas de compensação, liquidação e custódia depósito 

centralizado de valores mobiliários, desde que obtenham autorizações 

específicas da CVM e do Banco Central do Brasil; (...) 

 

IV – prestar serviços de desenvolvimento de mercado, conforme 

parâmetros definidos pela Superintendência de Relações com o Mercado 

e Intermediários – SMI; e 
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V – exercer outras atividades mediante prévia autorização da CVM, sem 

prejuízo das demais autorizações eventualmente exigidas por outros 

órgãos públicos. 

 

Parágrafo único. Será considerado autorizado, se não houver 

manifestação contrária da Superintendência de Relações com o Mercado 

e Intermediários – SMI em até 5 (cinco) dias úteis da apresentação do 

pedido pela entidade administradora de mercado organizado, o exercício 

das atividades referidas no inciso V do art. 11 que, nos termos do relatório 

de risco a ser apresentado pela entidade administradora em conjunto com 

o pedido: 

 

I – não agreguem risco às atividades da entidade administradora do 

mercado organizado; ou 

 

II – agreguem risco classificado como baixo às atividades da entidade 

administradora do mercado organizado. 

 

 

III.4. Sincronização de relógios (Edital, item 2.1; arts. 17 e 57) 

 

75. Concordamos com a utilização do formato UTC – Tempo Universal 

Coordenado como padrão para armazenamento de horários, como proposto pelo 

art. 17. No entanto, também é necessário que a mesma fonte de horário seja 

utilizada na sincronização de relógios para garantir a sua acurácia. Com efeito, 

em ambientes fragmentados, acurácia e precisão são importantes para 

reconstrução de eventos para avaliações de práticas e condutas de mercado.  

 

76. A B3, atualmente, utiliza o formato UTC em seus sistemas, e a fonte de 

horário utilizada é o Observatório Nacional, que fornece a hora legal brasileira. 

Sugerimos que a norma preveja, no art. 17, tal fonte de horário, em linha com o 

modelo americano, canadense e australiano, que também se utilizam de fontes 

oficiais nacionais. Por outro lado, também consideramos razoável a fixação do 

padrão para armazenamento de informações pelo Global Navigation Satellite 

Systems – GNSS (modelo europeu).  
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77. A Minuta A prevê, no art. 57, II, que a acurácia e a precisão exigidas 

estarão estabelecidas no regulamento da entidade administradora de mercado 

organizado. No entanto, não há, na minuta, previsão dos parâmetros de acurácia 

e precisão a serem considerados.  

 

78. Dependendo da natureza das operações, a precisão e acurácia 

necessárias dos horários de eventos pode variar. Por exemplo, em mercados de 

negociação em tela, balcão organizado ou com baixo volume de ofertas, tal 

precisão pode ser mais baixa, de um segundo. Já em mercados com 

característica de alta frequência e alto volume de mensagens, a precisão deve 

ser mais alta (eventos armazenados com precisão de milissegundos ou até 

microssegundos).  

 

79. Sob essa perspectiva, a norma deveria estabelecer critérios de precisão 

e acurácia dos relógios de maneira diferente para cada contexto, possibilitando 

a reconstrução de eventos nesses ambientes de mercado. Entendemos que 

esses parâmetros deveriam ser avaliados pela i. CVM em conjunto com os 

participantes de mercado de forma a avaliar os possíveis impactos. Na B3, 

utilizamos a precisão de milissegundos tanto para operações ocorridas em bolsa 

quanto no balcão organizado. 

 

80. Ademais, para que avaliações de práticas e condutas de mercado 

possam, de fato, ser realizadas, a padronização da fonte e do nível de acurácia 

e precisão da sincronização de relógios se faz necessária não apenas entre as 

entidades administradoras de mercado, mas também entre estas e os 

intermediários.  

 

81. Assim, de forma a evitar arbitragem regulatória e diferentes padrões de 

qualidade na precisão do registro de eventos, sugerimos que seja prerrogativa 

dessa i. CVM a determinação de tal precisão, a ser aplicada igualmente para 

todas as entidades administradoras de mercado e a todos os intermediários, 

levando-se em conta as características de cada mercado, especialmente no 

mercado de bolsa.  

 
82. Nesse sentido, a fonte e o nível de acurácia e precisão estariam previstos 

na instrução que decorrer da Minuta A, ao menos no que diz respeito ao mercado 
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de bolsa, ou em outra regulamentação a ser editada por esta CVM. A fixação 

dos patamares aplicáveis ao mercado de balcão, considerando a sua natureza, 

poderiam ficar a cargo do regulamento da entidade administradora de mercado 

organizado, na linha do que dispõe o art. 57, III, se esta CVM entender 

pertinente.  

 

83. Para ilustrar, segue abaixo tabela consolidando informações de outras 

jurisdições que também padronizam fonte de horário, acurácia e precisão para 

entidades administradoras de mercado e participantes: 

 

Jurisdição Fonte de horário Acurácia Precisão 

EUA 

NIST (National 

Institute of 

Standards and 

Technology) 

• 1 segundo para 

mercados com 

característica de 

operações manuais 

• 50 milissegundos 

para mercados com 

característica de 

negociação eletrônica 

1 milissegundo 

Austrália 

NMI (National 

Measurement 

Institute) 

• 20 milissegundos 1 milissegundos 

Canadá 
NRC (National 

Research Council) 

• 1 segundo para 

mercados com 

característica de 

operações manuais 

• 50 milissegundos 

para mercados com 

característica de 

negociação eletrônica 

N/A 

União 

Europeia 

GNSS (Global 

Navigation Satellite 

System) 

• 1 segundo para 

mercados com 

característica de 

operações manuais 

• 1 milissegundo 

para mercados com 

característica de 

negociação eletrônica 

• 1 segundo para 

mercados com 

característica de 

operações manuais 

• 1 milissegundo 

para mercados com 

característica de 

negociação eletrônica 
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84. A fim de refletir o acima exposto, temos as seguintes sugestões de 

redação para os arts. 17 e 57: 

 

Art. 17.  A entidade administradora de mercado organizado deve, para fins 

de registro das operações realizadas nos ambientes e sistemas por ela 

administrados, bem como de quaisquer eventos cujos históricos devam 

ser mantidos, sincronizar os relógios utilizados adotando como padrão 

UTC – Tempo Universal Coordenado, com o horário fornecido pelo 

Observatório Nacional ou outro meio acreditado por instituição 

devidamente reconhecida por órgão de competência e homologado pela 

CVM, atentando às regulações vigentes. 

§ 1º A acurácia e precisão das marcações realizadas devem ser as 

suficientes para permitir a reconstrução de eventos passados para fins de 

monitoramento e supervisão das operações realizadas, considerando as 

características do mercado administrado.  

 

§ 2º As entidades administradoras de mercado organizado que funcionem 

exclusivamente sob a forma de registro de As operações previamente 

realizadas que forem objeto de registro em entidade administradora de 

mercado organizado estão dispensadas da adoção do padrão disposto no 

caput neste artigo. 

 

Art. 57. O regulamento da entidade administradora de mercado 

organizado relativo à admissão e manutenção de participante deve dispor, 

no mínimo, sobre: (...) 

III – a obrigatoriedade de adoção do padrão UTC pelos participantes para 

sincronização de relógios bem como a acurácia e precisão exigidas, nos 

casos de operações ocorridas no mercado de balcão organizado, 

excetuadas as operações previamente realizadas objeto de registro; (...). 

 

85. Por fim, caso os padrões que vierem a ser definidos impliquem alteração 

dos formatos de mensagens e arquivos atualmente publicados entre a entidade 

administradoras de mercado, intermediários e demais participantes, 

recomendamos que seja concedido período de adaptação de pelo menos 12 

meses, de forma a minimizar riscos e custos operacionais para toda a indústria.  
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III.5. Informações de divulgação obrigatória (arts. 38 a 41) 

 

86. Concordamos com as disposições dos arts. 38 a 41 da Minuta A, 

especialmente sobre divulgação dos dados regulatórios, que visa a dar 

transparência aos investidores sobre o funcionamento dos mercados das 

entidades administradoras de mercado. Fazemos menção, especialmente, às 

informações previstas no art. 38, incisos II, alínea “c”, III, IV e V, as quais já são 

disponibilizadas no website da B3.  

 

87. Em referência ao art. 38, §2º, inciso I, entendemos que o período de no 

mínimo 18 meses de disponibilização das informações previstas no inciso V do 

referido artigo é significativamente diferente da prática atual, na qual essas 

informações são disponibilizadas por período de 10 dias.  

 

88. Não nos opomos à mudança de prazo proposta por essa Autarquia, 

solicitando, entretanto, que seja conferido o prazo de ao menos 6 meses para a 

entrada em vigor desse dispositivo, tendo em vista a necessidade de adequação 

dos sistemas e website da B3.  

 

89. No art. 41, notamos um lapso de referência cruzada ao Anexo 38-II, 

quando, na verdade, o dispositivo refere-se ao Anexo 40-II.  

 

 

III.6. Capital social (arts. 44 a 45) 

 

90. O art. 44 estabelece vedação de participação acima de 10% no capital 

social de entidades administradoras por participantes de mercado ou por 

sociedades integrantes do grupo de participantes de mercado. Essa vedação 

parece decorrer do potencial conflito de interesse do participante de mercado em 

relação às atividades desenvolvidas pela entidade administradora de mercado 

organizado, bem como às regras e tarifação adotadas por esta última.  

 

91. Nesse sentido, sugerimos prever também que a vedação é aplicável a 

participações diretas ou indiretas, dado que o potencial conflito de interesse 

estaria presente em qualquer dessas situações. Os dispositivos ficarias com a 

seguinte redação: 
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Art. 44. Não podem deter, direta ou indiretamente, mais de 10% (dez por 

cento) do capital social com direito a voto de entidade administradora de 

mercado organizado:  

 
I – o participante dos mercados sob responsabilidade da entidade 

administradora de mercado organizado, seja de forma isoladaindividual, 

seja como participante de grupo de pessoas agindo em conjunto ou 

representando o mesmo interesse, ainda que nem todas as pessoas do 

grupo sejam participantes de mercado;  

 
II – os controladores diretos e indiretos de participante dos mercados sob 

responsabilidade da entidade administradora de mercado organizado, 

bem como suas controladas, coligadas e pessoas submetidas a controle 

comum direto ou indireto.  

 
Parágrafo único. Serão também considerados, para fins do cômputo dos 

10% previstos no caput, eventuais posições em derivativos referenciados 

em ativos representativos do capital social da entidade administradora de 

mercado e quaisquer outros instrumentos que acarretem a transferência 

de direitos econômicos ou políticos.  

 
Art. 45. Sem prejuízo de outras medidas determinadas pela CVM, o 

descumprimento do disposto nos arts. 43 e 44 deve acarretar a limitação 

dos direitos de voto inerentes às participações no capital social conforme 

percentual estabelecido no art. 44, devendo tal limitação ser estabelecida 

no estatuto social da entidade administradora de mercado organizado. (...) 

 

III.7. Listagem de emissores e admissão de valores mobiliários à 

negociação (arts. 60 a 64) 

 

III.7.1. Derivativos (art. 60) 

 

92. O caput do art. 60 estabelece que podem ser negociados, em mercado 

organizado, os valores mobiliários autorizados pela CVM e os derivativos cujas 
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especificações contratuais tenham sido aprovadas pela CVM nos termos da 

regulamentação específica. 

 

93.  Considerando que os derivativos são valores mobiliários, nos termos do 

art. 2º, incisos VII e VIII, da Lei nº 6.385/76, entendemos que a redação proposta 

seria redundante. Parece-nos que a disciplina dos derivativos deveria se dar 

exclusivamente na Instrução CVM nº 467/08, conforme previsão atual (o que 

abrangeria, inclusive o tratamento para suspensão ou exclusão de que trata o 

art. 70, inciso II, da Minuta A).  

 

94. Assim, nossa proposta seria excluir a referência a derivativos no art. 60, 

que passaria a ter a seguinte redação: 

 

Art. 60. Podem ser negociados em mercado organizado os valores 

mobiliários autorizados pela CVM e os derivativos cujas especificações 

contratuais tenham sido aprovadas pela CVM nos termos da 

regulamentação específica. 

 

III.7.2. Listagem de emissores e admissão de valores mobiliários à 

negociação (arts. 61 e 62) 

 

95. A B3, por meio de sua Diretoria de Emissores, gerencia a estrutura que 

viabiliza o acesso de emissores ao mercado de capitais brasileiro, como, por 

exemplo, companhias e fundos de investimento. O Regulamento para Listagem 

de Emissores e Admissão à Negociação, devidamente aprovado por essa i. 

CVM, prevê as regras que devem ser observadas pelos emissores que têm 

interesse em realizar captações de recursos e em se listarem na B3.  

 

96. A Diretoria de Emissores realiza também a supervisão dos emissores 

listados na B3, monitorando o cumprimento de suas regras e, por meio de 

convênios de supervisão, de regras emitidas pela CVM. A propósito, há quatro 

convênios em vigor e um em elaboração, referentes à supervisão de emissores 

e desenvolvimentos tecnológicos, que garantem ativa colaboração da B3 com 

essa Autarquia na fiscalização do mercado. 
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97. Nesse contexto, a B3 entende ser positiva a manutenção do modelo em 

que a entidade administradora em que ocorreu a listagem é a responsável pelo 

monitoramento dos emissores, conforme proposto no art. 61, § 2º, inciso I, da 

Minuta A e do art. 8º, § 1º, inciso II, da Minuta B, em especial por considerar a 

expertise adquirida pela B3 ao longo do tempo no desempenho dessa função.  

 

98. Porém, em um cenário de concorrência, em que outras bolsas também 

poderiam vir a ser responsáveis pela listagem de emissores, entendemos que 

os convênios atualmente celebrados com a CVM e mencionados acima 

deveriam ser revisitados de modo a que as atribuições definidas na ocasião 

possam ser compartilhadas entre os diversos ambientes de listagem, 

notadamente no que diz respeito à utilização da mesma plataforma para o 

recebimento de informações (sistemas Empresas.Net e Fundos.Net).   

 
99. Adicionalmente, parece-nos que as regras propostas visam a regular, 

principalmente, as companhias emissoras de ações, pois a aplicação de alguns 

dispositivos poderia não ser adequada para a realidade dos emissores de 

instrumentos de renda fixa ou emissores de outros valores mobiliários.  

 

100. De acordo com os procedimentos adotados pela B3, o emissor de 

instrumentos de renda fixa não é efetivamente listado, mas sim credenciado junto 

à entidade administradora de mercado de balcão organizado para fins de 

admissão à negociação dos valores mobiliários de sua emissão – processo esse 

menos oneroso quando comparado àquele estabelecido aos emissores de 

ações.  

 

101. Para ilustrar, tais procedimentos incluem, por parte do emissor de valor 

mobiliário de renda fixa, (i) sua expressa, irrevogável e irretratável concordância 

e adesão às Normas do Segmento Cetip UTVM da B3, em especial às 

disposições do Manual de Normas de Direito de Acesso; (ii) na assunção, 

perante a B3, das atribuições e responsabilidades pertinentes ao exercício dessa 

atividade; (iii) obrigatoriedade de submeter-se à supervisão, fiscalização e 

auditoria realizadas pela B3; e (iii) exigência de prestar todas as informações 

requeridas pelas B3, assim como pelos órgãos reguladores e demais 

autoridades competentes.  
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102. Tais emissores, portanto, não são considerados como listados na B3. Já 

as companhias emissoras de ações se submetem a requisitos de governança 

mais rigorosos, podendo, inclusive, sujeitar-se aos regulamentos dos segmentos 

diferenciados de governança corporativa.   

  

103. Não obstante o procedimento simplificado narrado acima, alguns 

emissores de instrumentos de renda fixa devem observar um conjunto adicional 

de regras, em especial relacionadas ao dever de preparar e divulgar 

informações. É o caso, por exemplo, dos emissores registrados na CVM sob a 

categoria B e submetidos ao regime informacional da Instrução CVM nº 480/09 

(“ICVM 480”), e das companhias emissoras de instrumentos de renda fixa cuja 

oferta seja realizada com esforços restritos (logo, dispensados de registro), que 

devem observar o previsto no art. 17 da Instrução CVM nº 476/09.  

 

104. Nesse sentido, há discussões em andamento entre a B3 e essa i. CVM a 

respeito da supervisão dos emissores dispensados de registro que tenham 

realizado oferta pública de valores mobiliários com esforços restritos. O objetivo 

é estender o alcance da supervisão sobre emissores que não são listados. 

 

105. Por fim, conforme levantamento internacional5, identificou-se que, 

usualmente, os requisitos regulatórios para as companhias emissoras de 

instrumentos de renda fixa são significativamente mais simples em comparação 

às companhias emissoras de ativos de renda variável. Essa constatação reforça 

a visão de que a equiparação de critérios e regras de listagem de emissores de 

ativos de renda fixa e renda variável não deveria ocorrer no mercado brasileiro. 

Do contrário, estar-se-ia criando custos e obrigações adicionais que poderiam 

acabar por restringir o acesso de empresas, sobretudo as menores, ao mercado 

de capitais por meio da emissão de títulos de dívida. 

 

106. Paralelamente à discussão trazida acima, é importante pontuar que há 

outros valores mobiliários que são apenas admitidos à negociação sem que haja 

a necessidade de listagem do emissor (o que, por vezes, não é nem factível), 

como é o caso dos brazilian depositary receipts – “BDRs” patrocinados nível I e 

não patrocinados (já que a Instrução CVM nº 332/00 dispensa o registro de 

 
5 Benchmark Separação de Listagem e Admissão à Negociação, p. 3. 
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companhia aberta), derivativos (que são produtos financeiros oferecidos pela 

própria entidade administradora de mercado) e COEs (produtos financeiros 

oferecidos por bancos). 

 

107. Considerando tais cenários, não seria possível aplicar certos dispositivos 

propostos na Minuta A, tais como o art. 61, § 1º, e o art. 63, que permitem a 

leitura de que a negociação de valores mobiliários pressupõe necessariamente 

a listagem de seu emissor e que apenas os valores mobiliários cujos emissores 

forem listados podem ser negociados em mais de um ambiente.  

 

108. Portanto, a B3 entende que seria mais apropriado ao funcionamento do 

nosso mercado a manutenção da sistemática regulatória atual, de modo que 

apenas os emissores de ações e emissores estrangeiros patrocinadores de 

BDRs níveis II ou III, nos termos da ICVM 480, fossem obrigatoriamente listados, 

e que os demais valores mobiliários, incluindo instrumentos de renda fixa, 

pudessem ser admitidos à negociação do mercado organizado 

independentemente de o seu emissor ser listado ou não. 

 

109. A nossa proposta de redação para esse item espelha a redação (i) do art. 

2º da ICVM 480, com o intuito de incluir emissores brasileiros de ações e units 

(certificados de depósito de ações) e quaisquer outros valores mobiliários 

conversíveis em ações ou units; e (ii) do art. 3º da Instrução CVM nº 332/00, 

endereçando a necessidade de listagem do emissor estrangeiro registrado na 

CVM sob a categoria A.  

 

110. Também propomos deixar claro que a decisão pela listagem de outros 

tipos de emissores além destes mencionados acima compete a cada entidade 

administradora de mercado organizado, que poderá fazê-lo em regulamento 

próprio.  

 

111. No entanto, caso essa Autarquia entenda mais adequado exigir a listagem 

para todo e qualquer tipo de valor mobiliário, sugerimos, alternativamente, que a 

entidade administradora de mercado seja autorizada a estabelecer requisitos de 

listagem diversos dependendo da especificidade de cada emissor, do valor 

mobiliário emitido e da categoria de mercado em que ele será negociado.  
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112. O art. 61, § 2º, inciso II, aborda outro ponto que demanda reflexão, que é 

a necessidade de que a comunicação ali mencionada seja imediatamente 

implantada e de forma sincronizada pelas diferentes entidades administradoras 

de mercado organizado onde o ativo está admitido à negociação. No entanto, 

apenas indicar que a comunicação ocorra de forma imediata pode não ser o 

suficiente para endereçar a preocupação dessa Autarquia em relação a ações 

tempestivas entre os diversos administradores de mercado. 

 

113. Além disso, o sincronismo das ações deveria respaldar todo o 

procedimento, isto é, nos termos do art. 62, não seria apenas suspensão ou 

exclusão da negociação dos valores mobiliários, mas também, e em especial, o 

retorno da negociação dos ativos e o call de fechamento dos negócios. Aliás, 

essa harmonização é essencial para que não haja arbitragem entre mercados 

ou prejuízos aos investidores nos casos de valores mobiliários negociados em 

mais de um ambiente estarem passando por procedimento de leilão, seja esse 

leilão decorrente de interrupções na negociação contínua ou ainda processos de 

calls de abertura ou fechamento no mercado de listagem. 

 

114. Em um cenário em que o mesmo valor mobiliário seja admitido à 

negociação simultânea em mais de um ambiente, é razoável supor que o 

conjunto de investidores que enviam ordens de compra e venda para cada um 

desses ambientes não seja o mesmo. Dessa forma, a definição de preço desse 

valor mobiliário em procedimentos de leilão, sejam eles intradiários ou calls de 

abertura ou fechamento, tenderiam a ser distintos, bem como seriam distintas as 

dinâmicas de prorrogação dos leilões, o que poderia criar arbitragem entre os 

mercados ou prejuízos aos investidores. 

 

115. Por conta dessas complexidades e riscos, entendemos ser prudente que, 

durante a realização de procedimentos de leilão no ambiente em que o 

emissores for listado (calls de abertura e fechamento ou retomada da negociação 

de valores mobiliários cuja negociação contínua se encontrava suspensa), a 

negociação deve se manter suspensa nos demais ambientes onde esse valor 

mobiliário seja admitido à negociação.  

 

116. Adicionalmente, vale ressaltar que, vigora no mercado brasileiro, uma 

série de regras de negociação que podem levar à interrupção da negociação 
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contínua de um determinado valor mobiliário em bolsa. Nessas situações, a 

retomada da negociação contínua também ocorre por meio de procedimento de 

leilão. Nesse sentido, a regulação da CVM deveria assegurar a equidade da 

aplicação de regras de negociação entre mercados organizados da mesma 

categoria a fim de evitar arbitragens entre eles ou prejuízos aos investidores nos 

casos de valores mobiliários negociados em mais de um ambiente 

 

117. No caso do call de fechamento, uma questão importante é a definição do 

mercado que será utilizado como referência para o preço do ativo, e observando 

a prática de grandes gestores globais, com atuação no mercado brasileiro e 

experiência em mercados fragmentados a prática observada6 é a utilização do 

preço de fechamento do mercado em que o emissor seja listado. Por isso, 

visando a garantir a precificação correta e padronizada, a B3 recomenda a 

adoção dessa prática por meio de regulamentação, garantindo a melhor prática 

para o mercado brasileiro.  

 

118. Nesse sentido, sugerimos a inclusão de dois novos parágrafos finais no 

art. 61, prevendo, respectivamente, a consideração do preço de fechamento do 

local de listagem do emissor e procedimentos de interoperabilidade entre as 

entidades administradoras de mercado organizado que permitam que a decisão 

de que trata o § 2º seja simultaneamente executada nos casos de valores 

mobiliários admitidos à negociação em seus ambientes. 

 

119. Nosso próximo grupo de comentários diz respeito à diferenciação entre 

listagem de emissor e admissão à negociação de valores mobiliários.   

 

120. Isso porque, em alguns trechos do Edital, aparentemente, tais institutos 

são tratados de forma distinta, como é o caso da seguinte referência: “Tal 

suspensão decorre do fato de a listagem do emissor, quando cabível, ser 

 
6 Alguns exemplos podem ser observados nos regulamentos de fundos como o SPDR® S&P 
500® ETF TRUST: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-
docs/etfs/us/ps/SPDR_500-TRUST_PROSPECTUS.pdf, p. 26 e 70; 
https://www.blackrock.com/us/individual/resources/regulatory-documents/stream-
document?stream=reg&product=I-
SP500&shareClass=NA&documentId=925833%7E926358%7E926348%7E925661%7E925593
&iframeUrlOverride=%2Fus%2Findividual%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-core-s-
and-p-500-etf-3-31.pdf, p. 46; e https://personal.vanguard.com/pub/Pdf/p968.pdf, p. 20. 

https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/us/ps/SPDR_500-TRUST_PROSPECTUS.pdf
https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/etfs/us/ps/SPDR_500-TRUST_PROSPECTUS.pdf
https://www.blackrock.com/us/individual/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=I-SP500&shareClass=NA&documentId=925833%7E926358%7E926348%7E925661%7E925593&iframeUrlOverride=%2Fus%2Findividual%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-core-s-and-p-500-etf-3-31.pdf
https://www.blackrock.com/us/individual/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=I-SP500&shareClass=NA&documentId=925833%7E926358%7E926348%7E925661%7E925593&iframeUrlOverride=%2Fus%2Findividual%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-core-s-and-p-500-etf-3-31.pdf
https://www.blackrock.com/us/individual/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=I-SP500&shareClass=NA&documentId=925833%7E926358%7E926348%7E925661%7E925593&iframeUrlOverride=%2Fus%2Findividual%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-core-s-and-p-500-etf-3-31.pdf
https://www.blackrock.com/us/individual/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=I-SP500&shareClass=NA&documentId=925833%7E926358%7E926348%7E925661%7E925593&iframeUrlOverride=%2Fus%2Findividual%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-core-s-and-p-500-etf-3-31.pdf
https://www.blackrock.com/us/individual/resources/regulatory-documents/stream-document?stream=reg&product=I-SP500&shareClass=NA&documentId=925833%7E926358%7E926348%7E925661%7E925593&iframeUrlOverride=%2Fus%2Findividual%2Fliterature%2Fprospectus%2Fp-ishares-core-s-and-p-500-etf-3-31.pdf
https://personal.vanguard.com/pub/Pdf/p968.pdf
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condição para a admissão de valores mobiliários por ele admitidos à negociação” 

(p.7).  

 

121. Por outro lado, há diversos dispositivos na Minuta A que parecem utilizar 

como sinônimos os conceitos de listagem do emissor e admissão à negociação 

de valores mobiliários, quais sejam: arts. 61, §1º; 65, caput; 68, § 1º, inciso III; e 

70, caput. 

 

122. A situação com maior potencial de gerar incertezas ao mercado e prejuízo 

aos emissores, a nosso ver, é aquela do §1º do art. 61, que declara que a 

listagem de emissor corresponde à admissão à negociação dos valores 

mobiliários de sua emissão no respectivo mercado. Na primeira interpretação 

possível deste dispositivo, ao se listar, o emissor teria, automaticamente, todos 

os valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação ainda que contra 

a sua intenção ou estratégia. Uma segunda leitura poderia levar ao entendimento 

de que, para a admissão à negociação de qualquer valor mobiliário, seria preciso 

listar o seu emissor.  

 

123. Ambas conclusões são incongruentes com a dinâmica atual do mercado, 

em que o emissor tem a opção de escolher que valor mobiliário de sua emissão 

será admitido à negociação, assim como um valor mobiliário representativo de 

instrumento de renda fixa, um programa de BDR não patrocinado ou, então, um 

derivativo, como visto acima, podem ser admitidos à negociação 

independentemente da listagem do emissor.  

 

124. Na realidade, nos parece que a intenção da CVM com este dispositivo 

seria a de exigir que, para os emissores de ações, a admissão à negociação de 

ações na bolsa de listagem deveria ser requisito básico para a admissão da 

mesma espécie de valor mobiliário em outra entidade administradora. 

 

125. Portanto, a fim de melhor refletir a lógica do procedimento atualmente 

empregado no mercado brasileiro, sugerimos que o termo “corresponde” seja 

substituído por “permite” no art. 61, § 1º, bem como o acréscimo de um novo 

parágrafo 2º, esclarecendo a dinâmica para os emissores de ações.   
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126. Os demais dispositivos mencionados também merecem ser ajustados 

nessa mesma linha, conforme a seguinte sugestão: (i) art. 65, caput, no trecho 

“[o]s valores mobiliários de emissão de entidade administradora de mercado 

organizado podem ser listados”, substituindo-se a palavra “listados” por 

“admitidos à negociação”, além de ser pertinente ajustar a redação deste 

dispositivo para prever a auto listagem da entidade administradora de mercado 

organizado; (ii) art. 68, § 1º, inciso III, de modo a substituir o trecho “em que seus 

valores mobiliários sejam listados” por “em que seus valores mobiliários sejam 

admitidos à negociação”; e (iii) art. 70, caput, para incluir a expressão “o emissor” 

antes de “esteja listado”. 

 

127. Em resumo, o entendimento da B3 é o de que não deveria haver uma 

correspondência automática entre a listagem do emissor e a admissão à 

negociação dos seus valores mobiliários, seja porque (i) se trate, de fato, de 

processos distintos na prática; (ii) o mecanismo de listagem seria adequado 

apenas para as companhias abertas emissoras de ações e companhias 

estrangeiras emissoras de BDRs patrocinados níveis II e III, conforme destacado 

acima; e (iii) seria legítimo que o emissor pudesse selecionar os valores 

mobiliários que entenda pertinente admitir à negociação. 

 

128. Considerando todos os pontos mencionados no decorrer deste item 

III.7.2., apresentamos, abaixo, a nossa proposta de redação para os artigos 

acima citados: 

 

Art. 61. (...)  

 

§ 1º A listagem de emissor em mercado organizado, quando aplicável, 

corresponde permite a admissão à negociação dos valores mobiliários por 

ele emitidos no respectivo mercado. 

 

§ 2º Em se tratando de emissor de ações, a admissão à negociação de 

ações na respectiva bolsa de listagem é pressuposto para a admissão à 

negociação do valor mobiliário de mesma espécie e classe em outra 

entidade administradora de mercado de bolsa. 
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§ 23º Compete à entidade administradora de mercado organizado 

responsável pela listagem: 

 

I – fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas aos emissores em 

suas regras de listagem; e 

 

II – comunicar imediatamente às demais entidades administradoras de 

mercado organizado em que os valores mobiliários sejam admitidos à 

negociação, as decisões de suspensão ou exclusão de sua negociação. 

 

§4º A listagem será obrigatória apenas para os emissores que desejem 

admitir à negociação os seguintes valores mobiliários de sua emissão: 

 

I – ações e certificados de depósito de ações, exceto BDRs nível I e não 

patrocinado;  

 

II – valores mobiliários que confiram ao titular o direito de adquirir os 

valores mobiliários mencionados no inciso I, em consequência da sua 

conversão ou do exercício dos direitos que lhes são inerentes, desde que 

emitidos pelo próprio emissor dos valores mobiliários referidos no inciso I 

ou por uma sociedade pertencente ao grupo do referido emissor; ou 

 

III – a companhia aberta, ou assemelhada, com sede no exterior, emissora 

dos valores mobiliários objeto de certificado de depósito de valores 

mobiliários – BDRs níveis II ou III. 

 

§5º A entidade administradora de mercado poderá estabelecer, em 

regulamento a ser aprovado pela CVM, outras hipóteses de listagem de 

emissores para fins de acesso ao mercado que administram. 

 

§ 6º Será considerado como preço de fechamento aquele divulgado pela 

entidade administradora de mercado organizado em que o emissor seja 

listado.  

 

§ 7º As entidades administradoras de mercado organizado deverão ter 

procedimentos de interoperabilidade que permitam que as decisões de 
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que trata o §3º, II, sejam simultaneamente executadas para os valores 

mobiliários admitidos à negociação em seus ambientes. 

 

Art. 65. A entidade administradora de mercado organizado pode se auto 

listar, assim como oOs valores mobiliários de sua emissão de entidade 

administradora de mercado organizado podem ser listados admitidos à 

negociação nos mercados organizados por ela administrados. (...) 

 

Art. 68. (...) § 1º (...) III – decretação, pelo Banco Central do Brasil ou pela 

Superintendência de Seguros Privados, de intervenção, liquidação 

extrajudicial ou administração especial temporária do emissor, cabendo 

ao interventor, liquidante ou conselho diretor, conforme o caso, comunicar 

a medida à entidade responsável pela administração do mercado 

organizado em que seus valores mobiliários sejam listados admitidos à 

negociação; e (...). 

 

Art. 70. A suspensão ou a exclusão da negociação de valor mobiliário por 

decisão da entidade administradora de mercado organizado em que o 

emissor esteja listado acarreta: (...). 

 

III.7.3. Negociação simultânea (art. 63) 
 

129. Sobre o art. 63, a B3 entende que a CVM deveria ponderar o tratamento 

a ser empregado para eventuais admissões para negociação simultânea. 

Sugere-se, para consideração dessa i. Autarquia, que tal como proposto para 

ações, seja utilizada a mesma regra para os demais valores mobiliários 

admitidos à negociação em mercado de bolsa.  

 

130. Isso porque as diferentes categorias de mercado organizado possuem 

modalidades de negociação bastante distintas, que implicam tratamentos 

diferentes de suspensão ou exclusão dos ativos, procedimentos especiais de 

negociação e tempestividade na divulgação de informações. Tais regras são de 

difícil compatibilização na prática e a ausência de uniformidade poderia impactar 

a adequada e eficiente formação do preço dos ativos. 
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131. Adicionalmente, entendemos que mesmo a negociação de grandes lotes 

de valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa deveria ocorrer 

exclusivamente em mercado de bolsa, por procedimentos especiais ou 

segmentos específicos criados para este fim, como será extensamente 

elaborado adiante nesta Manifestação e, por essa razão, propomos a exclusão 

do parágrafo único do art. 63.  

 
132. O art. 63 passaria então a ter a seguinte redação: 

 

Art. 63. Não éÉ permitida a negociação simultânea de um mesmo valores 

mobiliários em mais de uma categoria de mercado organizado de valores 

mobiliários distinto daquele em que o emissor tem seus valores 

mobiliários listados, desde que tenha sido obtida a autorização referida no 

art. 61. 

 

Parágrafo único. Operações com ações listadas em mercado de bolsa 

somente podem ocorrer em mercado de balcão organizado no segmento 

de grandes lotes. 

 

III.7.4. Admissão à negociação em mercado organizado de outros ativos 

(art. 64) 
 

133. O art. 64 prevê que a CVM deverá aprovar, previamente, a admissão à 

negociação de ativos diferentes de valores mobiliários.  

 

134. A B3 entende que a listagem e admissão à negociação dos ativos que não 

valores mobiliários são prerrogativas das instituições administradoras de 

mercados organizados, sendo que esse procedimento adicional (aprovação da 

CVM), além do potencial conflito de competências, aumenta o custo de 

observância do administrado.  

 

135. Ademais, há ativos sob a competência de outras autoridades reguladoras 

e que já contam, portanto, com o escrutínio de tais órgãos, como é o caso, por 

exemplo, dos ativos financeiros, que são regulamentados pelo Banco Central do 

Brasil (“BCB”), e cuja negociação é registrada em plataforma da B3. 
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136. Portanto, a B3 entende que a norma deveria adotar dois regimes 

diferentes: (i) o de notificação prévia, para o caso de ativos financeiros 

supervisionados pelo BCB (que é, hoje, o grande contingente de ativos que não 

valores mobiliários registrados na plataforma de registro da B3); e (ii) o regime 

de aprovação por parte da CVM, em se tratando de ativos outros que não sejam 

regulados pelo BCB, observando-se que a aprovação seria considerada 

concedida caso não houvesse objeção, por parte da CVM, após decorrido o 

prazo de 5 dias úteis a conta da apresentação do pedido de autorização.  

 

Art. 64. A admissão à negociação em mercado organizado de outros 

ativos que não valores mobiliários depende de prévia aprovação da 

notificação à CVM quando se tratar de ativos financeiros regulados ou 

supervisionados pelo Banco Central do Brasil. 

 

§1º A admissão à negociação em mercado organizado de ativos que não 

valores mobiliários diversos daqueles mencionados no caput será 

considerada autorizada pela CVM, se não houver manifestação contrária 

da Superintendência de Acompanhamento de Mercado e Intermediários - 

SMI em até 5 (cinco) dias úteis da apresentação do pedido pela entidade 

administradora de mercado organizado. 

 

Parágrafo único. §2º A notificação prévia ou a aprovação não é exigida 

serão exigidas nos leilões dos ativos de que tratam o caput e o §1º nos 

quais a entidade administradora de mercado organizado apenas 

disponibilize ambiente para negociação e não seja responsável, direta ou 

indiretamente: (...). 

 

III.8. Negociação de grandes lotes de valores mobiliários (art. 67) 

 

III.8.1. Contextualização  

 

137. A B3 entende que a criação de regras para regulamentar a negociação de 

grandes lotes de valores mobiliários pode contribuir para a continuidade do 

desenvolvimento sustentável do mercado brasileiro. A evolução recente do 

nosso mercado reflete os avanços de um ecossistema complexo e diverso, que 
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conta com investidores institucionais e de varejo brasileiros e com investidores 

não residentes com diferentes perfis de atuação, além de novos atores que 

ganharam relevância ao longo dos últimos anos, como é o caso dos formadores 

de mercados e casas de negociação proprietária (PTG – Proprietary Trading 

Groups). 

 

138. A evolução do mercado e desse ecossistema impactou a dinâmica de 

negociação de valores mobiliários e, por conseguinte, criou novas necessidades 

e formas de negociação. Verificou-se um aumento significativo da negociação 

eletrônica, a qual é oferecida por diversos intermediários como alternativa de 

execução das ordens de seus clientes7.  

 
139. Esse movimento, que ocorreu em todos os mercados de bolsa do mundo, 

é parte do processo de evolução tecnológica e de acesso aos mercados e tem 

como uma de suas consequências a redução do valor médio por negócio 

realizado, que caiu de aproximadamente R$40 mil por negócio na década de 

1990 para cerca de R$9 mil por negócio em 20198. Isso porque, as ferramentas 

disponíveis atualmente permitem, com elevado nível de segurança e facilidade, 

que investidores executem suas estratégias por meio do fracionamento das 

ordens em inúmeros negócios. 

 

140. Nesse contexto, a B3 entende que as regras de negociação atuais podem 

ser ajustadas, de modo a atender novas necessidades presentes no mercado 

brasileiro, sendo uma delas a execução de  operações que envolvam grandes 

volumes, ou seja, ordens de tamanho desproporcionalmente elevado em relação 

ao volume médio diário negociado no mercado secundário e à outras métricas, 

como free float e capital social das companhias listadas. 

 

141. Para dar alguns exemplos da evolução do ecossistema do mercado de 

capitais brasileiro, na indústria de fundos de investimento local como um todo, 

em 2016 havia aproximadamente 35 gestores com ativos sob gestão superior a 

 
7 Em 2009, aproximadamente 30% do volume negociado em equities correspondia a ordens 
inseridas via home-broker, co-location e outros mecanismos de acesso direto ao mercado. Em 
2019 e 2020, aproximadamente 54% do volume negociado corresponde a ordens provenientes 
dos mecanismos citados. Fonte: B3. 
8 Fonte: Base de dados da B3. 
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R$5 bilhões, enquanto no fim de 2019 esse número havia subido para 64 

gestores9. Já o patrimônio líquido das entidades abertas de previdência 

complementar triplicou entre 2010 e 2019 e alcançou o montante de R$900 

bilhões, enquanto o patrimônio líquido dos fundos multimercado superou R$1 

trilhão10. Nas ofertas públicas de distribuição de ações, o volume alocado para 

investidores institucionais locais passou de cerca de 10% em 2014 para 

aproximadamente 50% em 201911. 

 

142. No que diz respeito ao mercado secundário, em 2016, os investidores 

institucionais locais negociavam aproximadamente R$1,5 bilhão por dia, 

correspondentes a 23% do volume negociado no mercado à vista, enquanto, em 

2019, esse número subiu para cerca de R$6 bilhões, equivalentes a 32% do 

volume negociado. No caso dos investidores não residentes, o volume médio 

negociado diariamente saiu de aproximadamente R$3,5 bilhões, ou 54% do total 

negociado em 2016, para próximo de R$8 bilhões, em torno de 44% do mercado 

em 2019. 

 

143. Nota-se, portanto, que as operações de investidores institucionais locais 

e não residentes correspondem a uma parcela significativa da liquidez do 

mercado brasileiro. Considerando que são esses investidores que, 

tradicionalmente, negociam grandes volumes, podemos entender que há espaço 

e potencial demanda para a criação de regras específicas para a negociação de 

grandes lotes, as quais podem se mostrar mais eficientes para execução de 

transações com essas características. 

 
144. Também vale mencionar que, embora mais recentemente, investidores 

individuais de varejo tenham ganhado protagonismo nesse processo de 

evolução do mercado12, suas alocações são tradicionalmente menores, de forma 

que a criação de alternativas para negociação de grandes lotes não endereçaria 

necessidades desse grupo de investidores. 

 

 
9 Base de dados da Quantum, consulta em abril de 2020. 
10 Consolidado Histórico de Fundos de Investimentos, Anbima, março de 2020. 
11 Boletim do Mercado de Capitais, Anbima, março de 2020. 
12 O número de investidores no mercado à vista (incluindo ações e outros valores mobiliários) 
atingiu 2.4 milhões em abr/20, em comparação com 663 mil em abr/18. Fonte: B3. 
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145. Apesar dessa evolução relevante, o mercado brasileiro ainda é 

significativamente menor que diversos mercados desenvolvidos, seja em volume 

de negociação, número de empresas listadas ou capitalização de mercado 

dessas companhias. 

 
146. Considerando o mês de abril de 2020 como exemplo, o volume negociado 

diariamente no mercado de ações brasileiro foi de US$5,2 bilhões, em 

comparação com US$444 bilhões nos EUA, e US$58 bilhões nos principais 

mercados Europeus13. A bolsa brasileira possuía, em março de 2020, 330 

empresas listadas (categoria A – Emissores em Ação)14, ocupando a 30º posição 

no mundo.  A capitalização de mercado das companhias listadas na B3 em abril 

de 2020 totalizava US$897 bilhões15, versus US$30.4 trilhões dos EUA16 e 

US$8,1 trilhões da Europa17. Ainda, em 2018, a relação capitalização de 

mercado / PIB, era de 49,6%, ocupando a 30ª posição entre países 

acompanhados pelo Banco Mundial, sendo que essa relação era de 108,23% 

nos países da OCDE, 92,9% no mundo18. 

 
147. Considerando o atual grau de maturidade do mercado brasileiro, as 

soluções que existem em jurisdições em estágios mais avançados de 

desenvolvimento não são necessariamente aderentes e/ou positivas para o 

nosso mercado, pelas razões que serão detalhadas no decorrer desta 

Manifestação. Como consequência, é importante que se considere o nível de 

maturidade e desenvolvimento do mercado brasileiro, em relação a mercados 

internacionais, no processo de análise do arcabouço regulatório para negociação 

 
13 Fonte: B3 para dados de Brasil; e CBOE para dados de Estados Unidos e Europa (disponível 
em: https://markets.cboe.com/us/equities/market_statistics/ e 
https://markets.cboe.com/europe/equities/market_share/market/venue/#me=nc&dr=day&mt=1&
ms=0&hc=1&f=0&ID=041942bbf43600f471e3&V=8fe4d371922ad5af2e55). No caso de Europa, 
foram considerados os volumes consolidados negociados em Londres, Frankfurt, Paris, Madrid 
e Amsterdam. 
14 Fonte: Ranking WFE - World Federation of Exchanges - Base Mar/20. 
15 Fonte: B3 
16 Fonte: Banco Mundial (disponível em 
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?name_desc=false). 
17 Fonte: Banco Mundial, com dados do encerramento de 2019 (disponível em 
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?name_desc=false). 
18 Fonte: Banco Mundial (disponível em 
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?most_recent_year_desc=true). 

https://markets.cboe.com/us/equities/market_statistics/
https://markets.cboe.com/europe/equities/market_share/market/venue/#me=nc&dr=day&mt=1&ms=0&hc=1&f=0&ID=041942bbf43600f471e3&V=8fe4d371922ad5af2e55
https://markets.cboe.com/europe/equities/market_share/market/venue/#me=nc&dr=day&mt=1&ms=0&hc=1&f=0&ID=041942bbf43600f471e3&V=8fe4d371922ad5af2e55
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?name_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?name_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?most_recent_year_desc=true
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de grandes lotes19.   

 

148. Outro fator relevante para a presente discussão envolve a liquidez de cada 

valor mobiliário no mercado à vista brasileiro, que apresenta alto nível de 

concentração. Nesse contexto, normalmente os entraves para execução de 

grandes lotes de valores mobiliários menos líquidos são maiores, uma vez que 

seus livros de negociação tendem a estar menos populados por ofertas de 

compra e venda e os spreads são mais largos. Assim, a avaliação e eventual 

adoção de procedimentos, mecanismos e regras específicas para negociação 

de grandes lotes também deveria considerar os diferentes níveis de liquidez dos 

ativos negociados e necessidades dos investidores nesse contexto20. 

 

149. Para ilustrar, em 2019, 50% do volume negociado se concentrava em 

aproximadamente 20 ações, enquanto apenas cerca de 45 ações possuíam 

liquidez superior a R$100 milhões por dia.  

 

150. Existem, hoje, três ferramentas disponíveis para a execução de grandes 

lotes no mercado brasileiro: o procedimento especial de negociação em bolsa, 

as iceberg orders e as ofertas diretas21. 

 

151. O procedimento especial de negociação em bolsa é acionado para 

operações que representem quantidade de ações ou ofertas diretas 

 
19 A importância de se considerar o nível de maturidade do mercado é apoiada pelo Relatório 
Oxera: “…this report draws insights from other financial markets to inform the policy design of the 
Brazilian equity markets. While this is informative, it is important to take into account the different 
characteristics of the Brazilian market, and make the necessary adjustments, where required, 
before formulating and implementing policy proposals”, (p. 14); e “As discussed in section 2, Brazil 
is a much smaller market than the USA, France, Germany and the UK. The overall volume traded 
is much lower and the lit market is less fragmented. The empirical studies referenced above have 
been conducted based on data in large financial markets. Separate empirical analysis may need 
to be undertaken to tailor these thresholds to the Brazilian market”, (p. 41). 
20 Ativos menos líquidos tendem a ter livros de ordens menos populados por ofertas e spreads 
mais amplos, o que pode trazer entraves adicionais para negociação de grandes lotes. Como 
referência, em 2019, 50% do volume negociado no mercado de ações brasileiro se concentrava 
em cerca de 20 ações, enquanto apenas cerca de 45 ações possuíam liquidez superior a R$100 
milhões por dia. Fonte: B3. Ver também Relatório Oxera, p. 12. 
21 Oferta composta por oferta de compra e oferta de venda de determinado ativo ou derivativo, 
registradas simultaneamente por um mesmo preço e pelo mesmo participante de negociação 
pleno ou participante de negociação no ambiente de negociação, representando, o comitente 
comprador e o comitente vendedor. 
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sensivelmente superiores à média diária negociada nos últimos pregões, ou 

qualquer bloco substancial, conforme definido na Instrução CVM nº 168/91 

(“ICVM 168”). Nessas situações, ocorre a interrupção da negociação do ativo e 

posterior adoção de procedimento de leilão, o que permite a interferência, de 

forma isonômica e democrática, de outros investidores tanto na compra como na 

venda. 

 

152. As iceberg order são ofertas, usualmente, de grandes quantidades, que 

são disponibilizadas de forma transparente na tela parcialmente, ou seja, apenas 

um pedaço da oferta fica visível para o mercado. Dessa forma, a execução de 

uma iceberg order é fracionada em partes à medida que novas frações da ordem 

são disponibilizadas em tela. 

 

153. Já as ofertas diretas são registradas no sistema de negociação e devem 

atender aos seguintes critérios: (i) melhora de preço em relação às melhores 

ofertas de compra e venda disponíveis no livro central de ordens22; ou (ii) quando 

a quantidade for desproporcional à liquidez disponível no livro central, é possível 

registrá-las no melhor preço de compra ou de venda disponível no livro central 

de ordens, inclusive quando se tratar de ofertas diretas originadas por algoritmos 

do tipo time-weighted average price (TWAP) ou volume-weighted average price 

(VWAP). 

 

154. As alternativas existentes, entretanto, podem não atender 

apropriadamente a todas as necessidades atuais do mercado. Primeiro porque 

alguns investidores, a depender do tamanho de suas ordens, podem continuar a 

ter que dividir seus lotes em ofertas com quantidades que sejam proporcionais à 

liquidez disponível no livro central para evitar grandes movimentos de preço do 

ativo. Em segundo lugar, os investidores podem ser prejudicados em termos de 

custo e risco de mercado decorrentes de possível variação de preço do ativo 

durante o processo de execução de ordens fracionadas, o que pode acontecer 

ao longo de uma ou mais sessões de negociação.  

 

 

 
22 Em um cenário de múltiplas bolsas, o termo “livro central” deve ser entendido na Manifestação 
como “livros centrais”, englobando os livros centrais de todas as bolsas em funcionamento. 
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155. Além disso, a fragmentação de ordens pode gerar impactos na dinâmica 

de negociação, uma vez que a exposição (transparência pré-negociação) do 

grande lote, ou de partes deste, permite que outros agentes de mercado possam 

se antecipar e realizar movimentos na mesma direção que o investidor que está 

executando um grande lote, piorando o resultado da execução do bloco. 

Provedores de liquidez (formadores de mercado, por exemplo) também podem 

remover ou alterar ordens que estavam no livro se identificarem que o bloco pode 

gerar pressão de preços na direção oposta de suas ordens23.  

 

156. Como consequência desse cenário, investidores institucionais locais e 

não residentes podem restringir o universo de ações nas quais estão dispostos 

a investir nas companhias cujas ações têm nível de liquidez mínima que lhes dê 

conforto para montar e desmontar posições. Assim, a B3 acredita que, para 

alguns investidores institucionais locais e não residentes, a introdução de regras 

específicas para a negociação de grandes lotes pode ser positiva, contribuindo 

para o desenvolvimento do mercado brasileiro. 

 
157. Por fim, porém não menos relevante que os pontos apresentados acima, 

é importante destacar que as alternativas utilizadas para negociação de grandes 

lotes no mercado brasileiro atualmente estão disponíveis em um ambiente 

centralizado de bolsa, garantido isonomia de acesso e condições para todos os 

intermediários e investidores representados por estes. Além disso, o 

procedimento especial de negociação em bolsa e as iceberg orders interagem 

de forma competitiva com o livro central de ordens, enquanto as ordens diretas 

respeitam os melhores preços de compra e venda disponíveis no livro e estão 

sujeitas a limites de quantidades de valores mobiliários que podem levar à 

adoção de procedimentos especiais de negociação. 

 
158. Essas características tornam o processo de formação de preço robusto e 

transparente, reforçando a importância e atratividade do livro central de ordens 

como local para que isso ocorra. Por isso, mais adiante detalharemos a 

importância de se preservar essa característica do mercado brasileiro. 

 

 

 
23 Relatório Oxera, p. 16 – 17. 
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III.8.2. Mercados para execução de grandes lotes de ações 

 

159. Na Minuta A, a CVM propõe que grandes lotes de valores mobiliários 

admitidos à negociação em bolsa possam ser executados em mercado de balcão 

organizado. No entanto, a B3 entende que a estratégia regulatória mais 

adequada para o mercado brasileiro seria restringir a execução de grandes lotes 

de valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa apenas a mercados de 

bolsa, seja por meio de procedimentos especiais de negociação ou de 

segmentos específicos para esse fim, pelas razões abaixo.  

 

160. Inicialmente, a negociação de grandes lotes em mercados que não 

assegurem a interação competitiva com o livro central de ordens e a isonomia 

do tratamento entre investidores destoa do movimento regulatório internacional, 

que caminha em direção à transparência e igualdade de acesso, tema que tem 

se tornado cada vez mais forte nos últimos anos, principalmente após a crise de 

2008.  

 

161. Com efeito, segundo a IOSCO24, o ambiente regulatório deve ter como 

objetivos proteger os investidores, assegurar que os mercados sejam eficientes, 

justos e transparentes e reduzir risco sistêmicos. Tais objetivos, além de outros 

guidelines internacionais25, evidenciam que o crescente nível de transparência e 

disponibilidade de informações aos investidores evita práticas inadequadas e 

atrai investidores institucionais que valorizam ambientes com essas 

características. 

 

162. Portanto, a possível falta de transparência pré-negociação para parcela 

relevante dos volumes que leve a processo de formação de preços ineficiente ou 

a falta de isonomia na aplicação de regras sobre todos os intermediários e 

investidores que acessam determinada plataforma pode aumentar a dificuldade 

de comprovação de que os negócios foram executados nas melhores condições 

possíveis e no melhor interesse dos investidores, o que, por sua vez, pode trazer 

novos riscos e elevar o custo de observância para a indústria. 

 
24 Disponível no documento “Objectives and Principles of Securities Regulation” publicado em 
maio de 2017. 
25 Como exemplo o acordo de basileia e outras diretrizes de instituições como BIS (Bank of 
International Settlements) e FSB (Financial Stability Board). 
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163. Considerando o tamanho e o estágio de desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro em comparação com mercados mais maduros e levando em 

conta os fatores apresentados acima, privilegiar o mercado transparente, ou Lit 

Market, além de reduzir a chance de que haja informação seletiva e de oferecer 

condições isonômicas a todos seus participantes, aumenta a atratividade do 

mercado brasileiro. Por outro lado, não garantir estas condições pode reduzir e 

até mesmo impedir a atuação em nosso mercado de investidores que privilegiem 

essas características26. 

 
164. Assim, mudanças no ambiente regulatório que permitam a execução das 

operações fora do Lit Market, ainda que apenas para grandes lotes, deveriam 

considerar os fatores explicitados acima, sendo fundamental, nesse sentido, 

conhecer e entender a visão dos investidores institucionais locais e não 

residentes, a luz do nível de maturidade e desenvolvimento do mercado 

brasileiro, sobre potenciais impactos na integridade do mercado e na qualidade 

do processo de formação de preços dos ativos. 

 

165. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passamos à discussão sobre quais 

seriam os ambientes mais adequados para a negociação de grandes blocos de 

valores mobiliários admitidos à negociação em mercado de bolsa.   

 

166. No que tange ao mercado de balcão, é possível organizar as alternativas 

para negociação de grandes lotes em dois grupos: (i) plataformas centralizadas, 

com regras específicas e claras para elegibilidade de ordens e negócios e que 

assegurem tratamento isonômico para todos os participantes e investidores que 

as acessam; ou (ii) plataformas proprietárias de intermediários que poderiam 

internalizar o fluxo de ordens de compra e de venda. 

 

167. As plataformas centralizadas, reguladas e com regras claras e isonômicas 

preservam a prioridade ou chance de interferência de outros investidores que 

 
26 Essa conclusão é apoiada pelo Relatório Oxera, p. 35 – 36: “lit venues contribute to price 
formation as the order flow to and from the CLOB, including limit orders, conveys private 
information on a transparent basis to all participants. As lit venues tend to have larger pools of 
liquidity, they also contribute to price formation through the relatively larger volumes of trading 
activity”. 
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manifestarem sua intenção de negociar com maior antecedência ou em 

condições melhores27, além de mitigar possíveis conflitos de interesses entre 

intermediários e investidores e de facilitar o processo de fiscalização e 

supervisão pelo regulador e autorregulador. 

 

168. Por outro lado, a existência de mercados de balcão proprietários poderia 

resultar no surgimento de número elevado de plataformas e, consequentemente, 

em externalidades negativas, tais como (i) menor probabilidade de execução de 

um grande lote, uma vez que os interesses de compra e venda poderiam estar 

dispersos em diversas plataformas que não se comunicam, conforme relatório 

da Oxera28; (ii) aumento da complexidade para a fiscalização e supervisão pelo 

regulador e autorregulador; e (iii) maior custo de observância para toda a 

indústria, que teria que adaptar seus sistemas e processos para a existência de 

múltiplos ambientes. 

 

169. Por fim, as plataformas de balcão proprietárias também podem impactar 

a dinâmica e o equilíbrio do mercado de intermediação, com efeitos negativos 

no médio e longo prazo. Isso porque apenas as grandes instituições teriam 

condições de manter suas próprias plataformas de balcão29, potencialmente 

prejudicando o investidor, na medida em que as condições para execução de 

seus negócios poderão ser mais intensamente afetadas pelas relações 

comerciais com seus intermediários. 

 

170. Não obstante as impressões acima sobre as alternativas existentes no 

mercado de balcão organizado, entendemos que a negociação de grandes lotes 

em ambiente de bolsa seria mais eficiente para o mercado como um todo. 

 

 

 
27 Relatório Oxera, p. 41: “The advantage of a venue-based solution for facilitating block trading 
(such as a dark pool) is that it provides access to all brokers, irrespective of size, on a non-
discriminatory basis. In other words, in principle, it enables all brokers to compete to execute 
block trades on behalf of investors”. 
28 Relatório Oxera, p. 43: “The more dark pool venues and OTC brokers there are, the smaller 
the probability of matching a block trade in the dark. In other words, everything else being equal, 
the probability of matching block trades is higher when there is one dark pool of liquidity than if 
the liquidity is dispersed in OTC and dark pool venues”. 
29 Relatório Oxera, p. 42: “It is likely that only large brokers would have sufficient scale to be able 
to offer OTC trading for block trades”. 
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171. Isso porque o ambiente de bolsa conta com um livro central de ofertas, 

que desempenha papel fundamental no justo e eficiente processo de formação 

de preços de ativos. Essa qualidade confere ao mercado um ambiente mais 

competitivo, com acesso amplo e diverso, promovendo a equidade de 

oportunidades entre os investidores que possuem diferentes estratégias, portes 

e qualificações.  

 

172. Outras características intrínsecas ao mercado de bolsa também 

contribuem para essa conclusão, tais como: 

 

• concentração da liquidez e do interesse de investidores em negociar 

grandes lotes (ao invés de fragmentação da liquidez em diversos 

ambientes de balcão - dark-pools), o que maximizaria a probabilidade 

de encontro entre compradores e vendedores30;  

 

• simplificação e isonomia na aplicação do tratamento tributário para 

investidores não residentes, os quais não se sujeitam à incidência de 

Imposto de Renda sobre ganhos de capital, exclusivamente, nas 

operações realizadas em bolsas, de acordo com as regras atuais31; e 

 

• estabelecimento de regras claras e amplo acesso de acordo com o 

perfil do investidor.  

 

173. Além dos pontos destacados acima, também é possível oferecer em 

mercado de bolsa a ausência, em situações específicas, de transparência pré-

negociação32, inclusive para os intermediários, mitigando potencial impacto de 

 
30 Adicionalmente, pode-se adotar algoritmo de in-house-priority (que prioriza o fechamento de 
ofertas da mesma corretora dado o mesmo nível de preço), com o objetivo de estimular o envio 
de ofertas para o livro. 
31 Embora a regra tributária possa ser alterada, isso demandaria coordenação entre entidades 
de mercado e órgãos do governo, além de consolidação do entendimento sobre a aplicação 
dessas novas regras. A não alteração do regime tributário poderia criar arbitragem entre grupos 
de investidores, a depender dos mercados onde estão negociando (bolsa ou balcão organizado). 
32 De acordo com “Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and 
Principles of Securities Regulation”, de maio de 2017 (disponível em 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD623.pdf.), o Princípio 35 do “Objetives and 
Principles of Securities Regulation”, de maio de 2017 (disponível em 

 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD623.pdf
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preço e minimizando o risco de vazamento de informações e, 

consequentemente, de front-running. Isso, sem comprometimento da 

capacidade de administração de risco por parte de intermediários e da câmara 

de compensação e liquidação, preservando a confiança e integridade do 

mercado. 

 

174. Por fim, para valores mobiliários já admitidos à negociação em mercado 

de bolsa, todos os processos e regras das cadeias de negociação e pós-

negociação já existem, são bem definidas e funcionais - o mesmo se aplicando 

às atividades de supervisão e enforcement.  

 

175. A negociação de grandes lotes desses valores mobiliários em mercado de 

balcão organizado traria complexidades adicionais do ponto de vista operacional 

e regulatório, uma vez que não é claro se sistemas, processos e controles 

existentes seriam facilmente adaptáveis para tratar operações realizadas no 

mercado de balcão organizado. Em todo caso, adaptações regulatórias seriam 

necessárias.  

 
176. A negociação em mercado de balcão organizado pode acabar por impedir 

a atuação de alguns investidores por conta de restrições impostas pela regulação 

ou por seus próprios regulamentos e políticas. Por exemplo, esse seria o desafio 

para fundações e investidores não residentes. Para que isso não ocorra, seriam 

necessárias alterações em normas e regulamentos que podem não ser simples 

e demandar tempo considerável para sua conclusão.  

 

177. Pelas razões acima, reiteramos o nosso entendimento de que, em 

comparação com uma plataforma de balcão organizado para grandes lotes, a 

implantação de procedimentos especiais ou segmento específico de negociação 

 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf), que discorre acerca das condições 
e do nível de transparência pré-negociação e pós-negociação a serem atendidas por entidades 
administradoras do mercado e reguladores, não é algo simples de ser implementado, deixando 
clara a possibilidade de previsão de exceções pelos reguladores. Nos “Key Findings” do Sumário 
Executivo do “IOSCO Standards Implementation Monitoring (ISIM) on Secondary and Other 
Market Principles”, de fevereiro de 2019 (disponível em 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD623.pdf), ao tratar do Princípio 35, a IOSCO 
menciona que exceções à transparência em tempo real são permitidas na maior parte das 
jurisdições, devendo ser admitidas desde que definidas com clareza e que o regulador tenha 
acesso a todas as informações a elas relacionadas. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD561.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD623.pdf
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de grandes lotes no mercado de bolsa se prova mais eficiente para investidores, 

intermediários, reguladores, autorreguladores e outros integrantes das cadeias 

de negociação e pós-negociação. 

 
178. Bolsas ao redor do mundo têm se adaptado às necessidades do mercado 

e desenvolvido funcionalidades e sistemas alternativos, porém sempre 

centralizados, de negociação que buscam melhorar execução de grandes lotes 

em termos de impacto de preço e encontro de ordens com essa característica. 

 
179.  Essas bolsas desenvolveram funcionalidades utilizadas tanto durante a 

negociação contínua como por meio de procedimentos de leilão. No caso da 

negociação contínua, há, por exemplo, a introdução de novos tipos de ordens 

que não possuem transparência pré-negociação, podem ter parâmetros 

específicos de quantidade para serem aceitas e executadas e podem ou não 

interagir diretamente com o livro de ordens. Também há funcionalidades 

conhecidas como IoI (do inglês, Indication of Interest) que informam o mercado 

a existência de investidores interessados em negociar grandes lotes de uma 

determinada ação, sem, no entanto, informar a quantidade ou se o interesse é 

de compra ou venda. No caso dos procedimentos especiais de leilão, há 

soluções conhecidas como PTA (do inglês, Point in-time Auction), que estão fora 

do livro central de ordens e concentram a negociação de grandes lotes em leilões 

realizados em determinados horários do dia, com limites de preços que têm 

como referência os preços do livro central.  

 

180. Também é fundamental assegurar que a maior parte do fluxo de ordens 

continue interagindo de forma competitiva com o livro central, seja em processo 

de negociação contínua ou de leilão, de forma que este continue sendo 

reconhecido como o local mais eficiente e de maior probabilidade de execução 

de negócios. Se isso não ocorre, o incentivo para envio de ofertas para o livro 

central por parte dos investidores e intermediários diminui, levando à 

deterioração do processo de formação de preço e da integridade do mercado.  

 

181. Por consequência, apenas uma parcela menor do volume deveria ser 

executada sem interagir competitivamente com o livro central de ordens. Estudos 

internacionais indicam que esse percentual deveria estar situado entre 10 e 15% 
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das negociações totais do mercado33. Nessa parcela, estariam incluídas 

quaisquer soluções disponíveis no ambiente de bolsa que não contem com 

transparência pré-negociação e não interajam com o livro de ordens, como, por 

exemplo, as ordens diretas34. O mesmo valeria para operações realizadas com 

grandes lotes no mercado de balcão organizado, se essa i. CVM achar pertinente 

autorizar a realização dessas operações no mercado de balcão. 

 

182. Assim, independentemente do caminho a ser adotado, é recomendado 

que, no caso do Brasil, que possui um mercado ainda em processo de 

amadurecimento e significativamente menor que o de outras jurisdições, a CVM 

monitore constantemente as operações realizadas para garantir que os negócios 

fechados através do encontro de ofertas por meio de interação competitiva no 

livro central de ordens representem, em todos os cenários, mais de 85% do 

volume total do mercado. 

 

III.8.3. Utilização de contraparte central 

 

183. Aliada à discussão acima, entendemos que a liquidação de operações 

com grandes lotes no Brasil deveria ocorrer dentro do modelo de contraparte 

central. Como detalharemos a seguir, esse modelo, que traz mais segurança aos 

investidores, já é amplamente adotado em operações no nosso mercado. 

 

184. Como se sabe, as CCPs ocupam papel relevante no mercado ao garantir 

a liquidação dos negócios executados, colocando-se como contraparte das 

operações e normalizando/centralizando o risco bilateral, o que permite que 

investidores e intermediários acessem o mercado com segurança, na medida em 

 
33 Fontes: Dark trading and price discovery, de Carole Comerton-Forde e Tālis J. Putniņš; 
Aggregate Market Quality Implications of Dark Trading, de Matteo Aquilina, Ivan Diaz-Rainey, 
Gbenga Ibikunle and Yuxin Sun; Preece, R. (2012), ‘Dark Trading: Is It Hurting Market Quality?’, 
CFA Institute. Ver também, Relatório Oxera: “Thresholds for acceptable levels of dark trading 
may vary at a stock level as a function of the minimum size of the dark orders, stock’s liquidity, 
and how dark trading affects price formation in the lit market. Some research suggests that low-
volume stocks may exhibit a relatively higher tolerance for dark trading before price formation is 
impaired, compared to high-volume stocks”, (p. 39) e “The empirical studies referenced above 
have been conducted based on data in large financial markets. Separate empirical analysis may 
need to be undertaken to tailor these thresholds to the Brazilian market”, (p. 41).  
34 As ofertas diretas representam cerca de 10% do volume total, portanto menor que os 15% 
recomendados, e, em muitos casos, estão relacionadas à negociação de grandes lotes. 
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que, por premissa, cada negócio é executado contra a CCP e, portanto, será 

honrado. 

 

185. Essas instituições proporcionam para o mercado a mitigação de diversos 

riscos (crédito, liquidez, mercado e sistêmico), eficiência de capital, redução de 

custo de transação pela compensação entre operações, diminuição dos custos 

administrativos para os intermediários, bem como aumento da resiliência e 

eficiência do mercado.  Além disso, a liquidação por meio de uma CCP evita a 

necessidade de definição de limites bilaterais de crédito entre participantes, 

assegurando tratamento isonômico a todos35. 

 

186. Nesse sentido, um reconhecido diferencial do mercado brasileiro em 

relação a outros mercados ao redor do mundo é a ampla utilização do modelo 

de CCP na liquidação das operações com valores mobiliários em ambientes de 

bolsa e de balcão. Não apenas é exigida a utilização de uma CCP, como esta 

executa suas atividades em um modelo de beneficiário final, que permite a 

identificação dos comitentes finais dos negócios e, consequentemente, uma 

gestão de risco de contraparte muito mais profunda e detalhada.  

 

187. Nos mercados internacionais, apenas após a crise de 2008, quando 

algumas instituições financeiras relevantes quebraram e a capacidade de 

atuação dos reguladores se mostrou bastante limitada, passou-se a exigir uma 

CCP para operações de balcão, notadamente, quando envolviam derivativos36.  

 

188. Nesse contexto, observou-se um significativo deslocamento de operações 

antes liquidadas bilateralmente por meio de DvP (Delivery versus Payment) para 

as CCPs. Na Europa, por exemplo, o número de transações liquidadas em CCP 

no mercado de ações cresceu aproximadamente 4 vezes entre 2006 a 201837. 

 
35  Relatório Oxera, p. 52 – 55 
36 Alguns mercados chegaram a experimentar uma ruptura da confiança e, como resposta, 
profundas mudanças no arcabouço regulatório foram implantadas, com destaque para os EUA e 
Europa, por meio de novas diretrizes como Dodd-Frank Act e MiFID/MiFIR, respectivamente. 
37 Relatório Oxera, p. 56: “On an annual basis between 2013 and 2018, the number of CCP-
cleared equity trades on leading EU CCPs increased by around 2.7 billion, vastly exceeding the 
rise in the number of on-exchange equity trades in Europe , which was around 0.5bn for leading 
exchanges that are members of FESE, as well as the London Stock Exchange Group and Cboe 
Europe Equities”. 
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Já na comunidade internacional, entre 2013 e 2018, o número de CCPs que 

liquidam negócios com ações realizados em balcão saltou de 3 para 1038. 

Claramente, esse movimento é reflexo do valor das CCPs para toda a cadeia de 

participantes do mercado. 

 

189. Por isso, é altamente desejável e mais aderente ao funcionamento do 

mercado brasileiro a exigência de que grandes lotes sejam executados em 

ambiente com CCP, independentemente do segmento de mercado. Essa 

também é uma exigência que beneficia todo o sistema, contribuindo para a 

segurança dos investidores e higidez das operações39.   

 

190. Do contrário, a possibilidade de realizar negócios de mercado de ações 

sem uma CCP, ainda que exclusivamente para operações com grandes lotes, 

poderia acarretar externalidades negativas e representar verdadeiro retrocesso 

aos olhos do mercado doméstico e da comunidade internacional. Primeiro 

porque esse modelo demandaria mudanças em sistemas, processos, controles 

e análise de risco por parte de investidores, intermediários e demais prestadores 

de serviços que atuam no mercado de capitais, como é o caso de custodiantes 

e administradores de fundos. 

 

191. Adicionalmente, a gestão de risco de contraparte, que atualmente 

funciona de maneira muito eficiente e segura, teria que ser alterada para uma 

dinâmica de avaliação de risco bilateral, potencialmente aumentando a 

incidência de falhas de liquidação, gerando riscos e custos adicionais a todo o 

mercado. Ademais, a liquidação bilateral de grandes lotes de ações sem a 

presença de uma CCP também poderia impedir o acesso de investidores a essas 

operações, uma vez que podem existir restrições regulatórias e em suas regras 

e políticas internas quanto a esse tipo de operação. 

192. Em resumo, a possiblidade levantada por essa i. CVM de que operações 

com grandes lotes de valores mobiliários realizadas em mercado de balcão 

possam ser liquidadas fora de uma CCP não parece apresentar benefícios claros 

para o mercado, havendo riscos e custos não mapeados nessa estratégia 

regulatória e que ainda precisariam ser endereçados. 

 
38 Fonte: BIS Derivatives Statistics, 2018. 
39 Relatório Oxera, p. 59. 
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III.8.4. Proposta B3 

 

193. Os diversos ambientes e regras de negociação para blocos adotados em 

outras jurisdições foram desenhados à luz da realidade, necessidades e nível de 

maturidade desses mercados. Na Europa, por exemplo, houve adequação 

regulatória40 para isentar os LIS (Large In Scale) trades das exigências de 

transparência pré-negociação, porém as operações devem ser registradas após 

sua realização conforme requisitos e limites específicos. No Japão, a negociação 

de grandes lotes pode ocorrer em plataformas alternativas fora de bolsa, porém 

as operações devem ser registradas em bolsa imediatamente após sua 

realização. 

 

194. Assim, visando a acompanhar o desenvolvimento dos mercados 

internacionais, bem como a expansão da liquidez dos ativos negociados e 

modernização do mercado brasileiro, mas, ainda assim, ensejando a 

preservação das características necessárias para a manutenção da higidez e 

segurança do mercado brasileiro, a B3 considera positivo que a negociação de 

grandes lotes de valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa se dê, 

exclusivamente, por meio de procedimentos especiais ou de segmento 

específico de negociação em mercado de bolsa.  

 
195. Isso porque, por definição, o mercado de bolsa é centralizado, assegura 

isonomia de tratamento e acesso para todos os participantes e investidores, além 

de utilizar processos de controles e monitoramento já existentes e em 

funcionamento no mercado brasileiro e não requerer ajustes em outras normas 

e regras que poderiam restringir ou tornar menos eficiente a atuação de 

diferentes grupos de investidores em outras categorias de mercado organizado. 

 

196. Também é necessário que sejam bem delineados fatores como o 

tamanho e definição de lote único, mínimo e indivisível, modalidades de 

negociação e mecanismos de controle que assegurem que a liquidez e o 

processo de formação de preço nos mercados transparentes não serão afetados 

e que, sobretudo, não sejam gerados incentivos para o esvaziamento do livro 

central de ofertas. 

 
40 MiFID II e EU regulation (2017/587), Annex II. 
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197. Na nossa experiência, considerando as características do nosso mercado, 

os seguintes procedimentos especiais e características deveriam balizar o 

estabelecimento do segmento específico de negociação de grandes lotes de 

valores mobiliários no mercado de bolsa: (i) revisão dos parâmetros que 

submetem um negócio a procedimento de leilão; (ii) ajustes no tempo de duração 

do leilão; (iii) tipos de ordens específicas para grandes lotes; (iv) procedimentos 

de leilão realizados em determinados horários do dia e com limites de preço 

referenciados no livro central; (v) ausência de transparência pré-negociação; e 

(v) ferramentas de manifestação de interesse de negociação para o mercado. 

 
198. Operações de grandes lotes realizadas em mercado de bolsa por meio de 

procedimentos especiais ou segmentos específicos de negociação e que não 

interajam de forma competitiva com o livro central de ordens, como é o caso das 

ofertas diretas atualmente, não deveriam superar o percentual de 15% do volume 

total do mercado, de forma a preservar a qualidade e atratividade do livro central 

de ordens e, consequentemente, o processo de formação de preço. 

 

199. Entretanto, se essa i. CVM, ainda assim, entender pertinente autorizar a 

negociação de grandes lotes de valores mobiliários em mercado de balcão 

organizado, pelas razões acima expostas, essa autorização deveria se restringir 

a um volume menor de negócios e para operações de tamanho muito 

significativo (várias vezes o volume médio negociado do ativo ou percentual 

elevado do capital da companhia, por exemplo) e sempre em plataforma 

centralizada de balcão organizado, ao invés de plataformas proprietárias de 

intermediários. 

 

200. Por sua vez, essa plataforma centralizada para negociação de grandes 

lotes de ação em ambiente de mercado de balcão organizado deveria ter regras 

claras em relação ao tamanho e indivisibilidade do lote, tanto do lado da compra 

como do lado da venda. As regras da plataforma também devem assegurar a 

isonomia de tratamento entre os diversos intermediários e investidores que a 

utilizem. Além disso, deve-se estabelecer limites de variação de preço em 

relação ao livro central de ordens e a obrigatoriedade de divulgação imediata dos 

negócios fechados, a fim de evitar assimetria de informações. 
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201. Ainda, as operações com grandes lotes de valores mobiliários em 

mercado de balcão organizado deveriam se somar àquelas realizadas por meio 

de procedimentos especiais ou segmentos específicos para negociação de 

grandes lotes em mercado de bolsa e que não interajam de forma competitiva 

com o livro central de ordens para compor o percentual de 15% que poderia ser 

executado fora do Lit Market. 

 

202. Além disso, é essencial que cada valor mobiliário seja monitorado 

individualmente por parte da CVM para consideração do patamar recomendado 

acima. Na hipótese da negociação por meio de procedimentos, segmentos ou 

mercados que não interajam de forma competitiva com o livro central de ordens 

superar os níveis estabelecidos, deve-se reavaliar a quantidade mínima utilizada 

para definir um grande lote para o valor mobiliário em referência, de forma a 

reforçar a predominância da negociação no livro central e preservar a formação 

de preço em ambiente isonômico, competitivo e adequado. 

 

203. No tocante ao cálculo e à divulgação da quantidade mínima do lote único 

e indivisível, o art. 67 da Minuta A atribui tal responsabilidade ao autorregulador 

unificado.  

 

204. A esse respeito, a B3 propõe que a responsabilidade pela definição de 

grande lote seja dessa i. CVM, e não da entidade autorreguladora, seguindo a 

prática dos mercados mais maduros, como Europa e Estados Unidos, nos quais 

os tamanhos de grandes lotes são determinados pelo regulador. No 

posicionamento da B3 sobre a Minuta B desta Audiência Pública, trazemos mais 

argumentos para fundamentar essa proposta. 

 

205. De qualquer forma, considerando o disposto no inciso II do §1º do art. 67 

da Minuta A, na visão da B3, um lote único e indivisível seria um negócio entre 

apenas uma contraparte vendedora e uma contraparte compradora, de 

quantidade igual ou superior àquela mencionada no inciso destacado.  

 

206. Acerca do tamanho mínimo de um grande lote, segundo a Oxera41, é 

necessário entender as implicações da sua magnitude na qualidade do mercado. 

 
41 Relatório Oxera, p. 51. 
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Isto porque caso o tamanho seja muito elevado, a probabilidade de execução 

dos blocos seria diminuta, ao mesmo tempo que um tamanho muito reduzido 

pode drenar liquidez dos mercados transparentes, afetando a formação de 

preço.  

 

207. Seguindo os critérios e regras já adotadas no mercado brasileiro e 

observando a prática de outros mercados, a sugestão da B3 quanto à definição 

da quantidade mínima de valores mobiliários que caracterizaria um grande lote 

é que a aplicação de parâmetros seja realizada individualmente a cada valor 

mobiliário, ou a grupos de valores mobiliários, e que estes sejam definidos em 

função do percentual (i) do volume médio diário negociado em pregões 

anteriores; (ii) das ações em circulação (free-float) ou número de ações que 

compõe o capital social, quando aplicável; e (iii) da capitalização de mercado do 

emissor, quando aplicável. 

 

208. Em todos os casos, deveria ser estabelecido um piso, em Reais, para o 

tamanho mínimo de um grande lote, independentemente do volume negociado, 

free-float ou capital social, quando aplicável, ou capitalização de mercado do 

valor mobiliário em questão. Este piso teria como objetivo proteger a formação 

de preço em ativos nos quais o tamanho do grande lote calculado a partir das 

métricas mencionadas seja reduzido em comparação ao mercado como um 

todo, o que permitiria o esvaziamento do livro de ofertas do ativo em questão. 

 

209. Ainda, a recomendação da B3 é que todas as operações com valores 

mobiliários admitidos à negociação em ambiente de bolsa, inclusive aquelas 

classificadas como negociação de grande lote e executadas por meio de 

procedimentos especiais ou segmentos específicos de negociação, sejam 

compensadas e liquidadas por entidade operadora de infraestrutura do mercado 

financeiro que assuma a posição de CCP.  

 

210. Diante do exposto, a proposta da B3 de redação para o art. 67 da Minuta 

A seria a seguinte: 

 

“Art. 67. São admitidas operações com grandes lotes de valores 

mobiliários em mercados organizados, nas seguintes hipóteses:  
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I – nos mercados organizados de bolsa ou balcão, em segmentos de 

negociação específicos para este fim ou por meio da adoção de 

procedimentos especiais de negociação.; 

 

II – nos mercados de balcão organizado, por meio de registro de 

operações previamente realizadas.  

 

§ 1º Considera-se operação com grandes lotes aquela que atenda, 

cumulativamente, às seguintes condições: 

 

I – a quantidade de valores mobiliários envolvida não seja inferior à 

calculada e divulgada pela entidade responsável pela autorregulação 

unificada dos mercados organizados nos termos da regulamentação 

específica; e 

 

II – ocorra com lote único e indivisível de valores mobiliários. 

 

§ 1º As operações com grandes lotes de valores mobiliários admitidos à 

negociação no mercado organizado de bolsa: 

 

I – não poderão ocorrer no mercado de balcão organizado; e 

 

II – serão necessariamente compensadas e liquidadas por entidade 

operadora de infraestrutura do mercado financeiro que assuma a posição 

de contraparte central. 

 

§2º Os segmentos de negociação específicos ou procedimentos especiais 

de negociação de grandes lotes em mercado organizado de bolsa 

deverão respeitar a quantidade mínima do lote e os patamares mínimos 

de interferência nesse tipo de operação, a serem calculados e divulgados 

pela CVM, nos termos de regulamentação específica.  

 

§ 3º As operações com grandes lotes devem observar os procedimentos 

a serem estabelecidos no regulamento da entidade administradora de 

mercado organizado no qual forem realizadas. 
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§ 24º No caso de valores mobiliários também admitidos à negociação em 

outras categorias de mais de uma administradora de mercado organizado, 

o regulamento de negociação da entidade administradora de mercado 

organizado deve fixar os critérios de aceitação de registro de operações 

que considerem os preços e quantidades praticadas no mercado de maior 

liquidez forma consolidada. 

 

§ 5º A CVM definirá controles e mecanismos para a preservação da boa 

formação de preços de valores mobiliários admitidos à negociação em 

bolsa, de forma a assegurar que, no mínimo, 85% do volume total 

consolidado de todos os ambientes de negociação em mercado de bolsa 

permanecerá interagindo de forma competitiva com o livro central de 

ordens em mercado de bolsa.” 

 

211. Caso essa i. CVM julgue pertinente autorizar a negociação de grandes 

lotes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado de bolsa 

também em plataforma centralizada no mercado de balcão organizado, tal 

autorização só deveria se aplicar para operações de tamanho muito significativo 

(várias vezes o volume médio negociado do ativo ou percentual elevado do 

capital da companhia, por exemplo). Além disso, essas operações deveriam 

ocorrer em lote único e indivisível, ser, obrigatoriamente, compensadas e 

liquidadas por meio de uma CCP e divulgadas ao mercado imediatamente após 

sua realização.  

 

 

III.9. Gerenciamento de riscos, controles internos e governança 

 

212. Este item tratará, em especial, dos temas da Minuta A relacionados a 

gerenciamento de riscos, controles internos e governança. No entanto, devido à 

pertinência temática, também serão feitas, inicialmente, observações e 

propostas de ajustes na sessão de definições da norma. 

 

213. Dado que as entidades administradoras de mercados organizados podem 

possuir outros ambientes e sistemas que não apenas aqueles relacionados a 

valores mobiliários, como forma de evitar interpretação extensiva da norma, 

propomos que seja utilizada na definição de participante constante da Minuta A 
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o termo “mercados organizados de valores mobiliários” conforme trazido pela 

própria proposta normativa.  

 

 

III.9.1. Definições (art. 2º, Minuta A) 

 

214. Nesse sentido, propomos que o inciso III do art. 2º da Minuta A seja 

ajustado conforme segue: 

 

“III – participante: pessoa jurídica, fundo ou veículo de investimento a quem uma 

entidade administradora de mercado organizado tenha concedido autorização 

para operar nos ambientes ou sistemas de negociação ou de registro de 

operações dos mercados organizados de valores mobiliários por ela 

administrados.” 

 

215. No que tange aos planos de continuidade de negócios, propomos que o 

inciso X do art. 2º da Minuta A traga com maior clareza as expectativas sobre o 

que deve constar dos referidos planos, inclusive como forma de evitar conflitos 

de interpretação, uma vez que “planos de ação” podem ser entendidos como 

aqueles destinados a solucionar algum apontamento específico e não planos 

gerais e descritivos de ações a serem tomadas pelas entidades administradoras 

de mercado organizado para a continuidade de seus negócios, conforme segue: 

 

“X – planos de continuidade de negócios: planos que descrevem as ações 

e os procedimentos escritos de ação que definem os procedimentos e 

sistemas necessários para dar continuidade ou restaurar a operação do 

mercado organizado em caso de interrupção de processos críticos de 

negócios;” 

 

216. Dado que atualmente a legislação de proteção de dados (Lei 

13.709/2018) utiliza a nomenclatura “dados sensíveis” para se referir aos dados 

pessoais que trazem consigo a possibilidade de expor a intimidade do indivíduo 

de forma mais extensa, propomos, como forma de evitar conflitos normativos, 

que a Minuta A traga a seguinte definição em seu inciso XII do art. 2º, devendo 

ser promovidos os ajustes aos demais artigos que mencionem o termo:  
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“XII - dado ou informação confidencial sensível: dado ou informação 

assim classificada pela entidade administradora, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 80.” 

 

217. Considerando que um mesmo fornecedor poderá ser responsável por 

mais de um serviço, torna-se relevante qualificar para qual tipo de fornecimento 

deveremos observar as recomendações normativas. Entendemos que serviços 

essenciais sejam aqueles que, se interrompidos, provocam a indisponibilidade 

imediata do processo crítico de negócio. Dessa forma, propomos a alteração do 

inciso XIII, do art. 2º, conforme a seguir:  

 

“X – serviços relevantes prestados por terceiros: serviços essenciais e 

diretamente relacionados aos processos críticos de negócio”. 

 

218. A Minuta A define “sistemas críticos” no art. 78. Sugerimos que essa 

definição seja transferida para o art. 2º, que trata das “definições”, de forma a 

consolidar todos os conceitos previstos na Minuta em único artigo. Nesse 

sentido, propomos a inclusão de novo inciso no art. 2º, mantendo a redação já 

prevista na Minuta A, conforme segue: 

 

“XIV – sistemas críticos: são todos computadores, redes e sistemas 

eletrônicos e tecnológicos que se vinculam aos processos críticos de 

negócios e que diretamente executam ou indiretamente fornecem suporte 

a funcionalidades cujo mau funcionamento ou indisponibilidade pode 

provocar impacto significativo na operação normal do mercado 

organizado”. 

 

 

III.9.2. Normas de conduta (art. 18) 

 

219. O art. 18 da Minuta A estabelece que a entidade administradora de 

mercado organizado deve desenvolver e manter normas de conduta necessárias 
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para o funcionamento eficiente e regular do mercado e manutenção de elevados 

padrões éticos nos mercados por ela administrados, aplicáveis a seus 

administradores, funcionários, prepostos e controladores, bem como aos 

participantes dos mercados administrados, seus administradores, funcionários e 

prepostos.  

 

220. Em linha com as práticas atuais e com orientações desta i. CVM, 

entendemos que não há prejuízo no cumprimento do dispositivo normativo caso 

referidas normas de conduta sejam tratadas em manuais e normas não 

unificados.  

 
221. Nesse sentido, propomos a inclusão de parágrafo no art. 18 para prever 

que as normas de conduta podem estar consolidadas em um único código de 

conduta ou esparsas nos normativos editados pela entidade, nos seguintes 

termos: 

 
“Art. 18 (...) 
 

§ 1º As normas de conduta de que trata o caput poderão estar previstas 

em um código de conduta ou estabelecidas de forma esparsa nos 

normativos editados pela entidade. 

 

Parágrafo único. § 2º As normas de conduta de que trata o caput devem: 

(...) 

 
 
III.9.3. Organização das entidades administradoras de mercado organizado 
(art. 21) 
 
 
222. Sugerimos a inclusão de novo §2º ao art. 21 da Minuta A para facultar que 

as regras e atribuições do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria 

ou da Diretoria estejam dispostas em regimentos internos, tendo em vista que 

esses documentos têm governança e alçada de aprovações mais simplificadas, 

atendendo melhor à agilidade que se requer para as deliberações referentes a 

esses órgãos e sua organização, conforme segue:  
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Art. 21. O estatuto social deve estabelecer regras relativas à estrutura 

administrativa da entidade administradora que assegurem o 

funcionamento adequado dos mercados administrados e o cumprimento 

de seu dever de autorregulação. (...) 

 

§ 2º As regras mencionadas no § 1º, III, podem ser descritas nos 

regimentos internos do Conselho de Administração, do Comitê de 

Auditoria ou da Diretoria, conforme o caso.  

 

§ 3º As alterações do estatuto social das entidades administradoras 

dependem de prévia autorização da CVM. 

 

III.9.4. Conselho de Administração (art. 26) 

 

223.  Entendemos a importância de o Conselho de Administração ter ciência e 

acompanhar os principais riscos e ameaças relacionados aos temas de 

continuidade de negócios e de segurança cibernética, bem como as ações e 

projetos que visam prevenir ou minimizar os impactos na hipótese de sua 

materialização.  

 

224. Entretanto, consideramos que a imposição de aprovação prévia pelo 

Conselho de Administração dos planos e dos programas que tratam desses 

temas, além de eventualmente comprometer a dinâmica e a agilidade 

necessárias para sua efetiva aplicação, pode representar um aumento do custo 

de observância, especialmente se considerarmos eventuais ajustes de menor 

relevância e impacto.  

 

225. Nesse sentido, sugerimos que as políticas corporativas sejam submetidas 

ao Conselho de Administração, pois são elas que dão as diretrizes com relação 

aos temas aqui tratados, sendo revistas, necessariamente, de forma anual. São 

propostas a seguir alterações ao Art. 26, inciso V: 
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“Art. 26. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei ou no estatuto 

social, compete ao conselho de administração: (...) 

 

V – aprovar e revisar com periodicidade mínima anual:  

 

a) as políticas corporativas que estabeleçam os critérios dos planos de 

continuidade de negócios e do programa de segurança cibernética da 

entidade;” 

 

 

III.9.5. Comitê de auditoria (art. 29, Minuta A) 

 

226. No entender da B3, as atividades de que tratam os incisos V e VI do art. 

29 poderiam ser atribuídas a órgão estatutário com funções especificamente 

definidas para tanto, e não necessariamente ao Comitê de Auditoria (COAUD). 

Desse modo, para que não haja sobreposição de referido órgão com o COAUD, 

sugerimos a inclusão de parágrafo único no referido art. 29, com a seguinte 

proposta de redação:  

 

“Art. 29. O comitê de auditoria é órgão de assessoramento vinculado ao 

conselho de administração com competência para: (...) 

 

Parágrafo único. As atividades mencionadas nos incisos V e VI poderão 

ser realizadas por outro órgão estatutário incumbido de tal competência.” 

 

 

III.9.6. Auditoria interna (art. 32) 

 

227. Consideramos ser muito importante que as entidades administradoras 

possuam um diretor responsável pela auditoria interna, com total independência 

para execução das atividades competentes. Aliás, a independência e a 

objetividade são pressupostos para uma governança corporativa robusta e 

pilares da atuação da auditoria interna. Deve ser assegurada a esta última 
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condições para realizar suas tarefas de forma imparcial. Assim, é importante que 

a atividade de auditoria interna não tenha responsabilidade ou autoridade 

operacional direta sobre qualquer uma das atividades auditadas. 

 

228. Nessa linha, a B3 desenvolveu uma estrutura de governança interna de 

modo a conferir ao diretor de auditoria tanto independência, quanto 

imparcialidade. Isso porque o referido diretor responde diretamente ao COAUD, 

que é órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração da 

B3. Adicionalmente, cabe ao Conselho de Administração aprovar, mediante 

proposta do COAUD, entre outras atividades, decisões referentes ao 

apontamento, substituição ou desligamento do Diretor de Auditoria. O cargo e as 

funções do diretor são concedidos ou retirados exclusivamente pelo COAUD, 

sem qualquer interferência ou influência da diretoria executiva da B3.  

 

229. Ademais, essa estrutura preserva o modelo de governança com base nas 

três linhas de defesa, que é de suma importância para as demais atividades de 

gerenciamento de riscos. 

 

230. O modelo de três linhas de defesa é uma referência e possui ampla 

aceitação no mercado, sendo uma estratégia de implementação de um 

gerenciamento eficaz de riscos e controles, com clara segregação dos papeis e 

das responsabilidades entre a primeira linha de defesa (áreas de negócio), 

segunda linha de defesa (áreas de governança interna) e a terceira linha de 

defesa (auditoria interna). 

 

231. Diversos órgãos internacionais corroboram o modelo e afirmam a 

necessidade de se ter os papeis e responsabilidades das três linhas de defesa 

bem delimitados. O Institute of Internal Audit (IIA), um dos órgãos de maior 

destaque na propagação do modelo afirma que “Responsabilidades claras 

devem ser definidas para que cada grupo de profissionais de riscos e controle 

entenda os limites de suas responsabilidades e como seus cargos se encaixam 

na estrutura geral de riscos e controle da organização”42. 

 

 
42  https://global.theiia.org/standards-
guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20E
ffective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf 

https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://global.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
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232. Uma referência adicional para a sistematização de uma estrutura de 

gerenciamento de riscos é o paper No 11 “The four lines of defence model for 

financial institutions - Taking the three-lines-of-defence model further to reflect 

specific governance features of regulated financial institutions” publicado pelo 

Bank for International Settlements (BIS)43. Esse documento apresenta o modelo 

de 4 linhas de defesa, uma evolução do modelo de 3 linhas, onde a quarta linha 

são os representados pelos órgãos reguladores e a auditoria externa.  

 
233. Mais recentemente, a World Federation Exchanges (WFE)44, publicou 

uma pesquisa com 20 bolsas de valores e clearing houses internacionais, e 90% 

delas afirmaram que utilizam o modelo de três linhas de defesa.  

 
234. Esses materiais de referência no modelo de 3 e 4 linhas de defesa jogam 

luz sobre a importância de se ter uma separação clara dos papeis e 

responsabilidades da segunda e terceira linha de defesa no gerenciamento de 

riscos e controles das organizações. Dessa forma, os relatórios de riscos 

corporativos, de gerenciamento do ambiente de controles e demais atividades 

produzidas pela segunda linha de defesa não deveriam ser elaborados ou sofrer 

intervenção direta da terceira linha de defesa (auditoria interna).  

 
235. A troca de informações entre esses linhas é saudável e desejável, 

preferencialmente de forma fluida e constante, entretanto os documentos e 

avaliações produzidos por cada uma devem ser independentes e livres de 

interferências.  

 
236. Por fim, vale reforçar as práticas recomendadas pelo IIA no 

gerenciamento das 3 linhas de defesa:  

 

• Os processos de riscos e controle devem ser estruturados de acordo 

com o modelo de Três Linhas de Defesa.  

 

• Cada linha de defesa deve ser apoiada por políticas e definições de 

papéis apropriadas.  

 
43 https://www.bis.org/fsi/fsipapers11.pdf 
44 https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-establishes-
benchmark-enterprise-risk-management 

https://www.bis.org/fsi/fsipapers11.pdf
https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-establishes-benchmark-enterprise-risk-management
https://www.world-exchanges.org/news/articles/world-federation-exchanges-establishes-benchmark-enterprise-risk-management
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• Deve haver a coordenação apropriada entre as diferentes linhas de 

defesa para promover a eficiência e a eficácia.  

 

• As funções de riscos e controle em operação nas diferentes linhas 

devem compartilhar conhecimento e informações apropriadamente, 

para auxiliar todas as funções a desempenhar melhor seus papéis 

de forma eficiente.  

 

• As linhas de defesa não devem ser combinadas ou coordenadas de 

uma forma que comprometa sua eficácia. 

 

237. Já que cada organização é única e situações específicas variam, não há 

uma forma ideal de estruturar as três linhas de defesa. No entanto, durante a 

divisão de responsabilidades específicas e a coordenação entre funções de 

gerenciamento de riscos, pode ser útil ter em mente o papel inerente de cada 

grupo no processo de gerenciamento de riscos. 

 

238. Nesse sentido, o entendimento da B3 é de que, independentemente do 

modelo, seja estruturada uma proposta na qual as três linhas de defesa existam 

e tenham responsabilidades claramente definidas, para que o gerenciamento de 

riscos seja robusto e sólido.  

 

239. Assim, a proposta da B3 é alterar e dividir as atribuições previstas no art. 

32, §§ 2º e 3º, as quais, ao menos na atual estrutura de governança corporativa 

da B3, ficam a cargo das áreas que compõem a segunda linha de defesa. 

 
240. Em termos práticos, a responsabilidade pela auditoria interna da entidade 

seria atribuída a um diretor estatutário, vinculado ao conselho de administração, 

ou a um comitê de auditoria estatutário. Além disso, propomos a transferência 

das obrigações previstas nos parágrafos 2º e 3º para os artigos que digam 

respeito ao sistema de gerenciamento de riscos, previsto no art. 72 e seguintes, 

com os devidos ajustes de acordo com as melhores práticas da metodologia do 

COSO (The Comitee of Sponsoring Organizations). 
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241. Sem prejuízo, reforçamos que a auditoria ainda permanece responsável 

por avaliar, de forma independente, as atividades de gerenciamento riscos e 

controles internos. Tal atividade, inclusive, é obrigação regulatória também de 

acordo com a o art. 12, inciso I, da Resolução nº 4.588/17, do Conselho 

Monetário Nacional (“CMN”). Entretanto, para que não haja esforços em 

duplicidade e um acréscimo no custo de observância, a elaboração de relatório 

anual fica na atribuição das áreas diretamente responsáveis pelo gerenciamento.  

 
242. Considerando o exposto, propomos as alterações a seguir, em relação ao 

art. 32 e ao art. 72: 

 

“Art. 32. A entidade administradora de mercado organizado deve atribuir 

a responsabilidade pela auditoria interna a diretor estatutário, vinculado 

diretamente ao conselho de administração, ou a um Comitê de Auditoria 

estatutário, nos termos da regulamentação aplicável.  

 

§ 1º Parágrafo único. A auditoria interna deve: (...) 

 

§ 2º Anualmente, o diretor responsável pela auditoria interna deve 

elaborar relatório de avaliação sobre o funcionamento e eficácia do 

sistema de gerenciamento de riscos e controles internos, que será 

submetido ao comitê de auditoria, se existente, e à aprovação do conselho 

de administração da entidade administradora de mercado organizado, e 

enviado à CVM no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a sua aprovação.  

 

§ 3º O relatório de avaliação de que trata o § 2º deve indicar os testes 

realizados e as conclusões obtidas quanto à eficiência e eficácia do 

sistema de gerenciamento de riscos e controles internos, informando, no 

mínimo:  

I – metodologia aplicada para a escolha e realização dos exames, 

incluindo parâmetros utilizados para verificação de anormalidades ou 

falhas, bem como critérios estabelecidos para a seleção de amostras;  
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II – procedimentos realizados para análise das deficiências encontradas; 

e  

III – recomendações quanto às eventuais deficiências identificadas.” 

 

“Art. 72. As entidades administradoras de mercado organizado devem 

desenvolver e manter políticas e procedimentos de gerenciamento de 

riscos e controles internos claramente documentados e adequados e 

suficientes para: (...) 

 

§3º Anualmente, as entidades administradoras de mercado organizado 

devem elaborar relatório de avaliação sobre o funcionamento e a eficácia 

do sistema de gerenciamento de riscos e de controles internos, que será 

submetido ao órgão estatutário incumbido de tal competência, se 

existente, ou à aprovação do conselho de administração da entidade 

administradora de mercado organizado, e enviado à CVM no prazo de 5 

(cinco) dias úteis após a sua aprovação.  

 

§ 4º A entidade administradora deverá desenvolver e manter documento 

corporativo no qual sejam indicados os procedimentos a serem seguidos 

para avaliação da eficiência e da eficácia do sistema de gerenciamento 

de riscos e controles internos, informando, no mínimo:  

 

I – a metodologia para realização da escolha e realização dos exames, 

incluindo parâmetros de verificação de anormalidades ou falhas, bem 

como critérios de seleção de amostras, quando aplicável; e 

 

II – procedimentos de análise das deficiências encontradas.”; e  
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III.9.7. Diretor geral (art. 33) 

 

243. Como forma de propor maior flexibilização para as infraestruturas de 

mercado em relação à instância de aprovação das competências estabelecidas 

pelo art. 33 da Minuta A, propomos o seguinte ajuste:  

 

“Art. 33. Compete ao diretor geral ou à diretoria, conforme dispuser o 

estatuto social da entidade administradora de mercado: (...)” 

 

III.9.8. Exercício social e demonstrações financeiras (art. 37) 

 

244. A Minuta A, ao dispor sobre exercício social e demonstrações financeiras, 

não reproduziu, a redação dos atuais §§ 3º a 4º do art. 31, que preveem o dever 

de prestação de informações trimestrais por parte da entidade administradora, 

bem como a divulgação de demonstrações financeiras e informações trimestrais 

em seu site. 

 

245. Entendemos que as referidas obrigações são importantes para assegurar 

a transparência das informações financeiras de uma entidade administradora, 

em razão, especialmente, da atividade relevante a ser desenvolvida por essas 

no mercado de capitais. 

 

246. O acompanhamento trimestral das informações financeiras e a sua 

divulgação contribuem para um acompanhamento mais assertivo e tempestivo 

dos resultados efetivamente obtidos pela entidade administradora, novamente 

reforçando os benefícios da transparência. Como esta obrigação não está 

prevista na Lei nº 6.404/76, e em razão dos benefícios para a transparência do 

mercado, entendemos que é importante manter a previsão. 

 

247. Ainda que se entenda pela não exigência da divulgação de informações 

trimestrais no formato dos informes trimestrais, tais como exigidos das 

companhias abertas pela CVM em regulação específica, entendemos que, para 

fins de transparência, como ressaltado, esses poderiam ser feitos de maneira 

mais simplificada ou até mesmo substituídos eventualmente pela divulgação das 

demonstrações financeiras e o balanço, ou mesmo dos balancetes, em 
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periodicidade trimestral, adequando-se à estrutura corporativa de outras 

entidades.  

 

248. Adicionalmente, ponderamos que a divulgação dessas informações no 

site da respectiva entidade administradora assegura a mencionada 

transparência, dando a oportunidade aos futuros clientes dessa entidade de 

conhecer o seu desempenho econômico e eventual risco de crédito, já que irão 

destinar fluxos de transações a essa nova bolsa.  Essa transparência facilita o 

acesso às referidas informações por parte do mercado, em especial dos 

investidores finais (buy side), os quais não teriam acesso, senão, através de 

eventual de seu intermediário, caso este requisite tais informações juntamente à 

essa entidade de forma privada. 

 

249. Ainda assim, se concluir pela não manutenção da exigência da divulgação 

de informações trimestrais no formato exigidos das companhias abertas pela 

CVM, em regulação específica, entendemos que, para fins de assegurar a 

transparência mínima, caso a entidade administradora não seja uma companhia 

aberta, as informações financeiras devem ser auditadas e divulgadas em seu 

site, em periodicidade trimestral, sejam na forma de demonstrações financeiras, 

balanço, ou mesmo de balancetes. 

 

250. Por fim, esclarecemos que a redação atual do § 5º do art. 31 prevê a 

prerrogativa da CVM de dispensar o cumprimento das obrigações mencionadas 

nos atuais §§ 3º a 4º do art. 31, considerando o porte e o público investidor visado 

pelo mercado a ser administrado pela entidade. Ressaltamos, entretanto, que a 

aplicação dessa dispensa pode comprometer a transparência da situação 

financeira da entidade administradora que desempenhará um papel relevante no 

mercado, conforme já mencionado. 

 

251. Nesse sentido, entendemos que devem ser mantidas as obrigações de 

divulgação de informações trimestrais pelas entidades administradoras e a de 

divulgação dessas informações e das demonstrações financeiras no site da 

entidade. 
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252. A nossa proposta de redação seria, então, a seguinte: 

 

“Art. 37. O exercício social da entidade administradora de mercado 

organizado deve ter duração de 1 (um) ano com data de término em 31 

de dezembro. 

 

§ 1º Ao fim de cada exercício social, a entidade deve elaborar 

demonstrações financeiras de acordo com a Lei nº 6.404, de 1976, e com 

as normas da CVM, que serão obrigatoriamente submetidas a auditoria 

por auditor independente registrado na CVM.  

 

§ 2º O auditor independente deve elaborar e encaminhar à administração 

da entidade administradora de mercado organizado e ao comitê de 

auditoria, relatório circunstanciado contendo, nos termos da 

regulamentação específica, suas observações em relação aos controles 

internos e aos procedimentos contábeis da entidade, descrevendo, ainda, 

as eventuais deficiências ou ineficácias identificadas no transcorrer dos 

trabalhos de auditoria. 

 

§ 3º Aplicam-se ainda às entidades administradoras o dever de prestação 

de informações financeiras trimestrais, aplicáveis às companhias abertas. 

 

§4º As demonstrações financeiras, acompanhadas de parecer dos 

auditores, assim como as informações trimestrais devem estar disponíveis 

no site da entidade administradora. 

 

III.9.9. Informações de divulgação obrigatória (art. 38) 

 

253. O art. 38 da Minuta A trata da divulgação de informações pelas entidades 

administradoras de mercado organizado em sua página na rede mundial de 

computadores. Propomos que o item “e” do inciso I seja alterado para, em 

consonância com o proposto § 1º do art. 18, deixar claro que a entidade deve 
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divulgar o código de conduta ou os normativos que estabeleçam suas normas 

de conduta. 

 

254. Além disso, propomos ajuste no item “f” do inciso I do mesmo art. 38 com 

o objetivo de deixar claro que as entidades devem divulgar os atos normativos, 

resoluções e deliberações relativos aos mercados organizados de valores 

mobiliários que sejam de sua edição. O dispositivo ficaria com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 38. As entidades administradoras de mercado organizado devem 

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, de forma 

organizada, gratuita e com fácil acesso, no mínimo, as seguintes 

informações:  

 

I – cópia dos seguintes documentos e de suas alterações: (...) 

 

e) código de conduta ou normativos da entidade que disponham sobre 

normas de conduta, conforme o disposto no art. 18, § 1º; e 

 

f) atos normativos, resoluções e deliberações relativas aos mercados 

organizados de valores mobiliários editados pela entidade administradora 

de mercado organizado.” 

 

255. Propomos, ainda, ajuste no art. 39 para prever que o dispositivo se refere 

à política de divulgação de dados regulatórios, evitando confundir com as demais 

políticas de divulgação de informações eventualmente aplicáveis à entidade, tais 

como a política de divulgação de informações de companhia aberta, conforme 

abaixo: 

 

“Art. 39. A política de divulgação de informações da de dados regulatórios 

dos mercados administrados pela entidade administradora de mercado 

organizado deve ser previamente aprovada pela CVM, que pode autorizar 

a divulgação diferida ou agrupada das informações, considerando: (...)” 
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III.9.10. Procedimentos de gerenciamento de riscos e controles 

internos (arts. 72 e 74) 

 

256. O art. 72 da Minuta trata das políticas e procedimentos de gerenciamento 

de riscos e controles internos a serem desenvolvidas e mantidas pelas entidades 

administradoras de mercado organizado. No caput do artigo, estão estabelecidos 

os objetivos a serem atingidos por essas políticas e procedimentos. 

 

257. O gerenciamento do risco de pré-negociação é um importante mecanismo 

para mitigar os riscos decorrentes de erros de execução em um mercado cada 

vez mais eletrônico, visando a boa formação de preços, a integridade e o regular 

funcionamento dos mercados sob sua administração. Ademais, tendo em vista 

que os impactos de eventual materialização de tais riscos geram efeitos 

sistêmicos, entendemos relevante que o seu gerenciamento seja obrigatório a 

toda e qualquer entidade administradora.  

 
258. No caso da B3, o gerenciamento do risco de pré-negociação é realizado 

por meio de controles e ferramentas que abrangem: (i) formação de preço; (ii) 

crédito e quantidade (LINE); e (iii) controle tecnológico (Cancel on Disconnect, 

Throttle, Firmsoft e Market Protection).  

 
259. Desse modo, sugere-se que o risco de execução de operações seja 

acrescido ao inciso II do art. 72, conforme segue: 

 

“Art. 72. As entidades administradoras de mercado organizado devem 

desenvolver e manter políticas e procedimentos de gerenciamento de 

riscos e controles internos claramente documentados e adequados e 

suficientes para:  

 

I – garantir o cumprimento das obrigações previstas em lei, nesta 

Instrução e em outras normas editadas pela CVM;  

 

II – identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os 

riscos inerentes aos mercados administrados e às atividades 
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desenvolvidas pela entidade administradora, tais como risco regulatório, 

risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, risco estratégico, e 

risco financeiro e risco de execução de operações;  

 

III – mitigar os efeitos de interrupções nos serviços e atividades de seus 

fornecedores e prestadores de serviços relevantes; e 

 

IV – controlar os riscos de cada mercado administrado de forma 

segregada, bem como os riscos desses mercados considerados 

conjuntamente. 

 

260. No art. 72, § 1º, I, da Minuta A, para fins de esclarecimento, propomos que 

seja feita referência expressa a mercados de bolsa e de balcão organizado, de 

modo a delimitar os mercados e as atividades reguladas por esta Instrução, 

tendo em vista que a entidade administradora poderá desenvolver outras 

atividades que não estão sob a supervisão da CVM. 

 

261. Além disso, sugerimos a exclusão do inciso II do mesmo parágrafo, que 

prevê que, na elaboração das políticas e procedimentos de gerenciamento de 

riscos e controles internos, a entidade deve incluir incentivos para que seus 

participantes identifiquem, mensurem e gerenciem seus próprios riscos. 

 
262. De acordo com a regulamentação da CVM e com os normativos da B3, 

os participantes têm o dever de gerenciar seus próprios riscos. Em caso de 

inobservância desse dever, a CVM, a B3 e a BSM possuem mecanismos para 

impor o devido cumprimento e a implementação de aperfeiçoamentos.  

 
263. Além dessa atuação, a B3 conduz o Programa de Qualificação 

Operacional (PQO), que, ao propor a avaliação e reconhecimento da qualidade 

dos serviços prestados pelos participantes, pode ser considerado um incentivo 

aos participantes. Observe-se que essa avaliação inclui, entre outros, a análise 

dos processos de gerenciamento de riscos por parte desses participantes.  

 
264. Caso se entenda que o inciso II deva ser mantido, seria importante 

qualificar e esclarecer que tipos de outros incentivos a entidade administradora 
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poderia conceder e quais os parâmetros para sua concessão. Seria importante, 

ainda, avaliar se tais incentivos deveriam, de fato, estar previstos nas políticas e 

procedimentos da entidade administradora, já que esses não são direcionados 

para seus participantes, mas para a própria atuação da administradora. 

 
265. O § 1º do art. 72 teria a seguinte redação:  

 

“§ 1º Na elaboração das políticas e procedimentos de gerenciamento de 

riscos e controles internos de que trata o caput, a entidade administradora 

de mercado organizado deve:  

 

I – considerar todos os riscos relevantes inerentes aos mercados de bolsa 

ou de balcão organizado que administra administrados e às atividades 

desenvolvidas pela entidade administradora, bem como os riscos que, 

isoladamente, podem ser considerados não significativos, mas que, 

combinados a outros riscos se tornam relevantes;. 

 

II – incluir incentivos para que seus participantes identifiquem, mensurem 

e gerenciem seus próprios riscos”. 

 

 

266. O § 2º do art. 72 estabelece que a entidade deve manter atualizada 

perante a CVM as políticas e os procedimentos de gerenciamento de riscos e 

controles internos, bem como efetuar o reporte tempestivo de exceções à sua 

aplicação, acompanhado da sua respectiva justificativa. 

 

267. A nosso ver, deveria ser exigido das entidades administradoras a 

divulgação das suas políticas de gerencialmente de riscos e controles de riscos, 

o que tornaria desnecessária a obrigação de manter a CVM atualizada sobre 

quaisquer alterações. 

 
268. Os demais documentos relativos ao gerenciamento de riscos e controles 

internos, como normas internas e procedimentos, têm cunho mais operacional 
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de uso interno, não sendo passíveis de divulgação. Nossa sugestão, nesse caso, 

é que tais documentos estejam à disposição do regulador, sendo enviados sob 

demanda. 

 

269. Propomos restringir o reporte a situações críticas, considerando que a 

obrigatoriedade de envio de informação sobre todas as exceções pode aumentar 

o custo de observância da entidade administradora, sem que, de fato, enderece 

a preocupação de dar conhecimento sobre riscos mais relevantes e sobre a 

efetividade do gerenciamento/ de riscos e de controles internos.  

 
270. A seguir, a sugestão de alteração:   

 

“Art 72 (...) 

 

§ 2º A entidade administradora de mercado organizado deve manter à 

disposição atualizada perante da CVM as políticas e procedimentos de 

gerenciamento de riscos e controles internos tratados neste artigo, bem 

como efetuar o reporte tempestivo de exceções situações críticas 

relacionadas à sua aplicação, acompanhado da respectiva justificativa.” 

 

271. O art. 74 da Minuta A prevê que a entidade administradora de mercado 

organizado deve atribuir a responsabilidade pela atividade de gerenciamento de 

riscos a um diretor estatutário. 

 

272. Tal como nos manifestamos a respeito do diretor de auditoria interna, 

igualmente consideramos ser primordial que as entidades administradoras 

possuam diretor responsável por riscos.  

 

273. É válido ressaltar que, em relação a riscos corporativos, o tema pode 

ganhar duas perspectivas distintas. A primeira, diz respeito aos riscos referentes 

às atividades de bolsa e balcão, bem como de contraparte central. São os riscos 

cuja mitigação se faz necessária em prol da integridade do mercado e os direitos 

dos participantes, bem como a continuidade de suas atividades, de forma segura 

e eficiente, inclusive em caso de falha de um ou mais participantes no 

cumprimento das obrigações decorrentes de suas operações.  



 

83 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

 
274. Em outras palavras, de forma genérica, seriam os riscos operacionais e 

de contraparte central. Com base na experiência da B3, as atividades de 

gerenciamento desse grupo de riscos ficam a cargo da chamada 1ª linha defesa, 

já que são as áreas de negócio e as áreas operacionais que estão próximas aos 

processos ligados a tais riscos, com capacidade técnica para sua avaliação. 

 

275. A segunda perspectiva diz respeito aos riscos próprios da entidade 

administradora, seus riscos corporativos. Os riscos corporativos são, em regra, 

gerenciados pela 2ª linha de defesa, cujas áreas possuem metodologia e 

critérios técnicos para sua execução. Ademais, é importante que referidas áreas 

possuam independência do negócio, para que as avaliações de riscos sejam 

imparciais.  

 

276. Assim, a B3 mantém hoje diretores distintos como responsáveis pelos 

grupos de riscos aqui indicados. 

 

277. De qualquer forma, nas atividades de gerenciamento de riscos de ambos 

os grupos, a B3 também conta com órgão estatutário, de assessoramento ao 

Conselho de Administração, designado especificamente para essa finalidade.  

 

278. Ademais, como ressaltado anteriormente, essa estrutura preserva o 

modelo de governança com base nas três linhas de defesa, que é de suma 

importância para as demais atividades de gerenciamento de riscos. 

 
279. Dessa forma, propomos a alteração do art. 74 para prever que as 

entidades administradoras devem atribuir a responsabilidade pela atividade de 

gerenciamento de riscos a um diretor estatutário ou a um Comitê estatuário, 

conforme a seguir: 

 

Art. 74. A entidade administradora de mercado organizado deve atribuir a 

responsabilidade pela atividade de gerenciamento de riscos a um diretor 

estatutário ou a um Comitê estatuário. 

 

 



 

84 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

III.9.11. Plano de continuidade de negócios (arts. 75, 76 e 77) 

 

280. Garantir a alta disponibilidade e a existência de local alternativo para a 

recuperação de recursos críticos é uma premissa para assegurar a efetividade 

dos planos de recuperação dos processos críticos. Assim, propomos a inclusão 

de nova alínea ao inciso II e de novo parágrafo ao art. 75, conforme redação 

adiante: 

 

“Art. 75. As entidades administradoras de mercado organizado devem 

implementar e manter: (...) 

 

 II – planos de continuidade de negócios que estabeleçam:  

 

a) procedimentos aptos a assegurar o funcionamento do mercado 

organizado em situações de interrupção dos processos críticos de 

negócio; e  

 

b) prazos estimados para reinício e recuperação das atividades, em caso 

de interrupção dos processos críticos de negócio, bem como as ações de 

comunicação internas e externas necessárias; 

 

c) indicador de disponibilidade do ambiente de negociação, o qual terá 

seus critérios e parâmetros claramente definidos nos planos e acessíveis 

ao regulador ou autorregulador. 

 

Parágrafo único. 

 

§ 1º A entidade administradora de mercado organizado deve garantir a 

existência de local alternativo, equipes operacionais e recursos 

tecnológicos que sejam suficientes para o reinício e recuperação do 

regular funcionamento dos processos críticos de negócio. 
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§ 2º A entidade administradora de mercado organizado deve adotar 

mecanismos de alta disponibilidade, com redundâncias para os 

componentes tecnológicos relacionados aos processos críticos, a fim de 

que sua substituição seja possível tempestivamente e reduzindo ou 

eliminando o tempo de indisponibilidade. 

 

§ 3º A entidade administradora de mercado organizado também deve 

desenvolver e implementar políticas e práticas de forma a garantir o 

registro das ações e decisões tomadas durante um evento de interrupção 

de processos críticos de negócio.” 

 

281. Tendo em vista a importância do gerenciamento do risco de pré-

negociação, destacada anteriormente, entendemos ser importante que esse 

processo seja amparado por planos de continuidade, de modo a assegurar o seu 

funcionamento em situações de interrupção e, portanto, sugerimos a inclusão de 

inciso específico a esse respeito no art. 76.  

 

282. Ademais, ainda relacionado ao art. 76, entendemos que, no inciso IV, o 

foco e a preocupação da CVM sejam os chamados “dados regulatórios” (dados 

de mercado cuja publicação é exigida pela regulamentação). Nesse sentido, 

consideramos ser importante ressaltar que os sistemas responsáveis por 

publicar os dados regulatórios, indicados no art. 38, nos incisos II a V, são 

considerados críticos, razão pela qual devem ser abrangidos pelos planos de 

continuidade. Os demais dados publicados pela entidade administradora, como, 

por exemplo, aqueles que compõem produtos de dados, não configuram 

processos críticos da companhia. 

 

283. O §1º do art. 76 prevê que, caso a entidade também exerça atividades de 

pós-negociação, os planos de continuidade devem abranger também os 

processos de gestão de riscos e garantias e de compensação e liquidação de 

operações. A nosso ver, as regras relativas a eventuais planos de continuidade 

das atividades de pós-negociação deveriam estar previstas nos normativos que 

regem essas atividades e, portanto, deveriam ser excluídas da Minuta A. 
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284. De qualquer forma, caso se decida manter o dispositivo, para que haja um 

mesmo padrão e uma mesma forma de atendimento para todo o setor, evitando 

o risco de ônus maior às entidades que tenham as atividades de negociação e 

pós-negociação integradas, a obrigação deveria ser aplicável a toda e qualquer 

companhia que exerça atividades de pós-negociação de valores mobiliários, 

independentemente de cumulá-las com as atividades de negociação.  

 
285. Quanto aos processos críticos, um tema trazido pela Minuta A é a 

determinação de uma base geográfica distinta. Propomos ajustes e a inclusão 

de um novo parágrafo ao art. 76, de modo a esclarecer que, para definição de 

base geográfica distinta, deve-se considerar que os locais não estejam expostos 

aos mesmos fatores de riscos de interrupção. Essa definição está em linha com 

as considerações chaves (key considerations) do princípio 17 do PFMI 

(Principles for Financial Market Infrastructures). 

 

“Art. 76. Além de outros processos considerados críticos nos termos do 

inciso I do art. 75, os planos de continuidade de negócios devem 

abranger, no mínimo, os seguintes processos aplicáveis à entidade 

administradora de mercado organizado: 

 

I – recepção e ordenamento de ofertas e mecanismo de fechamento de 

operações;  

 

II – abertura, suspensão, reabertura e fechamento dos ambientes de 

negociação e a aplicação de procedimentos especiais de negociação;  

 

III – realização de oferta pública;  

 

IV – registro de operações e divulgação deos dados de mercado 

estabelecidos no art. 38, incisos II a V; e 

 

V – supervisão do mercado; e 
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VI – gerenciamento de risco de pré-negociação. 

 

§ 1º Caso a entidade administradora de mercado organizado também 

exerça atividades de pós-negociação, os planos de continuidade devem 

abranger também os processos de gestão de riscos e garantias e de 

compensação e liquidação de operações. 

 

§ 21º O plano de continuidade deve incluir a manutenção de estrutura de 

duplicação e guarda de informações, e capacidade de recuperação em 

base geográfica distinta com capacidade de restauração em bases 

diferentes.   

 

§ 2º A entidade administradora de mercado organizado deve assegurar 

que os locais, sejam principais ou aqueles destinados ao reinício e 

recuperação dos recursos necessários para o regular funcionamento dos 

processos críticos de negócio, estejam em base geográfica distinta, ou 

seja, em locais que não estejam expostos aos mesmos fatores de risco 

de interrupção.” 

 

III.9.12. Sistemas críticos (art. 79) 
 
286. O art. 79 da Minuta estabelece que as entidades administradoras de 

mercado organizado devem desenvolver e implementar políticas e práticas sobre 

sistemas críticos. 

 

287. Em que pese a relevância do tema, ele abrange atividades operacionais 

e técnicas, que não necessariamente precisariam constar de políticas 

corporativas, que tratam de orientações gerais e diretrizes, bem como passam 

pelas maiores alçadas de aprovação da entidade. Nesse sentido, entendemos 

que não há necessidade de fixar que todas as questões que envolvem os 

sistemas críticos sejam tratadas por políticas, ficando a cargo da entidade definir 

qual documento corporativo deve dispor sobre o assunto, considerando a sua 

estrutura, relevância e aprovações internas. 
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288. Além disso, no que se refere ao §1º, entendemos que a realização dos 

testes é processo importante para assegurar a continuidade de negócios e 

verificação de eventuais falhas para correção oportuna, bem como mecanismo 

de prevenção para assegurar a continuidade de negócios. 

 
289. No entanto, propomos ajustes na redação para que haja maior clareza 

nas obrigações regulatórias a serem cumpridas, sua finalidade, endereçando 

assim os principais riscos e preocupações do regulador, sem gerar custo de 

observância porventura desnecessário em razão de aumento de rotinas 

operacionais. Assim, o que se quer estabelecer é uma proposta assertiva, que 

enderece os pontos de risco. 

 
290. Nesse sentido, pelos ajustes realizados, todo sistema novo ou todo 

sistema que sofra alterações já passariam pela devida homologação, na qual é 

testada sua aderência regulatória e o seu bom funcionamento, não sendo 

necessários testes anuais para esses requisitos. 

 

291. Por outro lado, entendemos que o foco dos testes anuais deve ser quando 

há fatores externos (vulnerabilidades, aumento de volume, por exemplo), que 

não estejam no total controle da entidade, e, portanto, exigem uma contínua 

avaliação em face de tais mudanças.  

 
292. Considerando o exposto, sugerimos ajustes ao caput e ao §1º do art. 79 

da Minuta A: 

 

“Art. 79. As entidades administradoras de mercado organizado devem 

desenvolver elaborar documentos corporativos e implementar políticas e 

práticas visando garantir que seus sistemas críticos, sejam eles operados 

diretamente pela entidade ou por terceiros, tenham níveis de capacidade, 

integridade, resiliência, disponibilidade e segurança adequados para 

manter a capacidade operacional da entidade e garantir o funcionamento 

eficiente e regular dos mercados organizados administrados. (...) 

 

§ 1º As políticasOs documentos e práticas de que trata o caput devem 
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prever no mínimo:  

 

I – planejamento da capacidade atual e futura e a realização de testes de 

estresse em periodicidade adequada, fixada nos documentos corporativos 

nas políticas, de forma a assegurar que os sistemas críticos tenham 

capacidade de processar e armazenar volumes razoavelmente previsíveis 

de informações;  

 

II – realização de testes anuais nos sistemas críticos, incluindo os 

sistemas redundantes ou cópias de segurança de sistemas para 

identificar vulnerabilidades a ameaças, internas e externas, e a desastres 

naturais ou provocados pelo homem, em conformidade com a 

regulamentação vigente; 

 

a) vulnerabilidades a ameaças internas e externas, e a desastres naturais 

ou provocados pelo homem; e  

 

b) conformidade desses sistemas com o disposto na regulação e nas 

regras editadas pela entidade administradora de mercado organizado;e  

 

III – quando da implantação ou alteração de sistemas críticos, a realização 

de testes para assegurar a conformidade desses sistemas com o disposto 

na regulação e nas regras editadas pela entidade administradora de 

mercado organizado;  

 

III – necessidade de realização de testes prévios quando da implantação 

ou alteração de sistemas críticos, inclusive para verificar se esses 

sistemas estão em conformidade com o disposto na regulação e nas 

regras editadas pela entidade administradora de mercado organizado;  

 

IV – plano de monitoramento dos sistemas críticos com objetivo de 
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identificar a ocorrência dos seguintes incidentes, de acordo com a 

regulamentação vigente: 

 

a) mau funcionamento ou indisponibilidade que afete de forma 

significativa a operação normal do sistema; e 

 

b) operação do sistema em desacordo com o disposto na regulação e nas 

regras editadas pela entidade administradora de mercado organizado; e  

 

b) acesso não autorizado;  

 

V – diretrizes para a avaliação da relevância dos incidentes e ações de 

comunicação interna e externa necessárias; e  

 

VI – estabelecimento de requisitos mínimos de qualificação e experiência 

para os funcionários e prepostos relevantes que operam ou gerenciam 

sistemas críticos”. 

 

293. Com vistas a fornecer à CVM subsídios que permitam uma atuação mais 

assertiva em relação aos testes mencionados no art. 79, propomos ajustes ao 

§3º de referido artigo. Nossa proposta é que a entidade deve informar a CVM, e 

seu Conselho de Administração (ou órgão estatutário competente para avaliação 

de riscos) sobre temas relevantes, para que possam ser conhecidos e 

monitorados. 

  

294. A inclusão de todas as informações contidas nos incisos I a III do §3º do 

art. 79 nos relatórios de testes agregaria pouco valor às atividades e, em 

contrapartida, aumentaria significativamente o custo de observância por parte 

entidade administradora.  

 
295. Nosso entendimento é de que disponibilizar um documento corporativo 

que indique a metodologia e critérios utilizados nos testes, bem como o resultado 

final após sua execução, endereçaria eventuais pontos de preocupação da CVM, 
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bem como do Conselho de Administração (ou órgão estatutário competente para 

avaliação de riscos).  

 
296. Ademais, quanto à proposta do §4º de referido artigo, entendemos ser 

prerrogativa da CVM, em suas atividades de supervisão, determinar uma 

avaliação específica em relação a eventuais falhas da entidade administradora. 

No entanto, a redação do parágrafo poderia levar ao entendimento de que a CVM 

poderia determinar a realização de auditoria interna ou externa.  

 
297. Nesse cenário, ressaltamos que, na visão da B3, a auditoria interna, na 

sua função de prover avaliações independentes e imparciais e considerando seu 

conhecimento dos processos e sistemas da entidade com uma abordagem de 

risco, poderia atuar de forma a atender a necessidade da CVM de maneira 

eficiente, sem que haja necessidade de uma auditoria externa.  

 
298. Diante das ponderações acima, sugerimos a redação a seguir para o art. 

79: 

 

“Art. 79 (...) 

 

§ 3º A entidade administradora de mercado organizado deve encaminhar 

anualmente ao conselho de administração ao órgão estatutário 

competente e à SMI relatório com o resultado dos testes dos sistemas 

críticos, indicando, quanto às deficiências identificadas, as ações 

planejadas para saná-las, bem como manter à disposição de referidos 

órgãos o procedimento ou outros documentos corporativos que 

estabeleçam: 

 

I – os critérios para seleção dos sistemas críticos testados e processos 

críticos de negócios a eles vinculados;  

 

II – áreas da entidade administradora de mercado organizado envolvidas 

nos testes, indicando se houve participação da auditoria interna, de 

profissionais externos e de participantes do mercado organizado, 
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informando no último caso o critério de seleção aplicado; e 

 

III – descrição dos principais testes aplicados e dos parâmetros e critérios 

estabelecidos para verificação de anormalidades e falhas.;  

 

IV – principais resultados, indicando, quanto às deficiências identificadas, 

as ações planejadas para saná-las”. 

 

“§ 4º A CVM pode determinar a realização de à auditoria interna a 

execução de trabalhos específicos nos sistemas críticos, se houver indício 

de que as políticas e práticas adotadas pela entidade administradora de 

mercado organizado não estão atendendo às suas finalidades”. 

 

 

III.9.13. Segurança da informação (art. 80) 

 

299. Quanto ao tema de segurança da informação, sugerimos que, além dos 

requisitos estabelecidos pela atual redação do art. 80, a entidade administradora 

de mercado organizado deva adotar também os demais incisos incluídos 

adiante, de modo a refletir uma segurança da informação mais completa e 

robusta. 

 

300.  Ademais, é recomendável que a regra preveja a adoção das boas 

práticas de segurança da informação no desenvolvimento de estratégia, como a 

CPMI-IOSCO - Guidance on cyber Resilience For Financial Market 

Infrastructures, ou NIST Framework. 

 
301. O art. 80 da Minuta passaria a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 80. A entidade administradora de mercado organizado deve 

desenvolver e implementar regras, procedimentos e controles internos 

adequados visando garantir a confidencialidade, a integridade e a 
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disponibilidade dos dados e informações confidenciaissensíveis, 

contemplando:  

 

I – sua governança cibernética, estabelecendo, implementando e 

revisando sua abordagem no gerenciamento de riscos cibernéticos;  

 

II – as diretrizes para a identificação e classificação dos dados e 

informações confidenciaissensíveis;  

 

III – as diretrizes para a avaliação da relevância dos incidentes de 

segurança da informação;  

 

IVII – a proteção das informações confidenciaissensíveis contra acesso 

não autorizado, vazamento, adulteração e destruição não autorizada; e  

 

IV – os procedimentos adotados para garantir o registro da ocorrência de 

incidentes relevantes, suas causas e impactos; 

 

V- a identificação de suas funções críticas de negócios e os ativos de 

informações de suporte ao negócio que devem ser protegidos, em ordem 

de prioridade, contra comprometimentos; 

 

VI - a implementação de controles, processos e projetos apropriados e 

eficazes, de acordo com as principais práticas de resiliência cibernética e 

segurança da informação, para prevenir, limitar e conter o impacto de um 

possível incidente cibernético;  

 

VII – a capacidade de detectar a ocorrência de anomalias e eventos 

indicando um potencial incidente; 
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VIII – a implementação de processos e procedimentos de resposta e 

recuperação, para conter, retomar e recuperar de ataques cibernéticos 

bem-sucedidos; 

 

IX – a realização de testes, para determinar sua eficácia geral;  

 

X – a consciência situacional, a fim de melhorar a capacidade de entender 

e antecipar eventos cibernéticos e de detectar, responder e recuperar 

efetivamente de ataques cibernéticos que não sejam bloqueados; 

 

XI – a implementação de uma estrutura de resiliência cibernética 

adaptativa e que evolua com a natureza dinâmica dos riscos cibernéticos 

para permitir o gerenciamento eficaz desses riscos. 

 

Parágrafo único. § 1º A entidade administradora de mercado organizado 

deve considerar como restritos sensíveis, no mínimo, os dados ou 

informações que permitem a identificação de clientes de seus 

participantes e de suas operações.  

 

§ 2º. A entidade administradora de mercado organizado, ao desenvolver 

e implementar as regras, procedimentos e controles internos previstos no 

caput, e a CVM, ao avaliar os assuntos tratados nesta seção, deverão 

utilizar diretrizes e recomendações internacionalmente aceitas como 

referência de boas práticas de segurança da informação.   

 

 

III.9.14. Programa de segurança cibernética (art. 82, Minuta A) 

 

302. Um programa de segurança da informação, comumente designado pelas 

empresas como Plano Diretor de Segurança Cibernética, permite a instituição 

conhecer, priorizar e acompanhar a evolução das ameaças, vulnerabilidades, 

controles e evoluções anualmente, garantindo o alinhamento ao apetite de risco 
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da empresa. O programa deve ser submetido e aprovado por um órgão 

deliberativo competente para esse tema. 

 

303. A avaliação de risco que suporta o plano deve conter no mínimo, de forma 

consolidada, planos para revisar e apresentar as ameaças internas, externas e 

do ecossistema, além de considerar as avaliações das auditorias internas, 

externas, reguladores e especialistas. 

 
304. É recomendado, ainda, que uma avaliação de aderência às boas práticas 

(Security Assessment) seja realizada e fonte para os planejamentos de melhoria. 

 
305. Nesse sentido, sugerimos as alterações a seguir ao art. 82: 

 

“Art. 82. Os procedimentos previstos nos arts. 72 e 80 devem incluir o 

desenvolvimento e implantação de um programa de segurança 

cibernética, abrangendo, no mínimo: (...) 

 

V – periodicidade com que os administradores, funcionários e prepostos 

serão treinados em relação à segurança cibernética; e 

 

VI – formas de participação em iniciativas que objetivem o 

compartilhamento de informações sobre ameaças e vulnerabilidades 

relevantes.; e 

 

VII – a avaliação de aderência às boas práticas da indústria, tendo como 

referência diretrizes e recomendações internacionalmente aceitas. 

 

Parágrafo único. A revisão de que trata o inciso IV deve incluir a realização 

de testes para avaliar a vulnerabilidade da entidade administradora de 

mercado organizado contra-ataques cibernéticos, considerando no 

mínimo a adoção de uma equipe interna de testes contínuos (Red Team), 

análise de vulnerabilidade das aplicações e infraestrutura (Security Scans, 

Application Vulnerability Analysis, patch management e Security 
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Hardening), a realização de testes de intrusões (Penetration Test).” 

 

 

III.9.15. Comunicação de incidentes relevantes (arts. 83 e 84, Minuta A) 

 

306. O plano de continuidade de negócios relaciona as atividades necessárias 

para a recuperação de um processo crítico, redução dos impactos causados por 

sua interrupção e o adequado nível de comunicação a ser exercido durante o 

processo de recuperação.  

 

307. No entanto, nem todos os processos críticos possuem impactos nos 

mercados administrados pela B3. Assim, entendemos ser desnecessário o 

reporte tanto ao Conselho de Administração quanto à SMI de todos os 

acionamentos do plano de continuidade, mas somente aqueles que representem 

um elevado risco ao mercado e que, portanto, são considerados críticos.  

 

308. O mesmo raciocínio vale para os incidentes de segurança cibernética. 

Sugerimos apenas, no inciso II, que o termo “incidente relevante” seja alterado 

para “incidente crítico”. 

 
309. Em virtude do exposto acima, o art. 83 ficaria com a seguinte redação: 

 

“Art. 83. A entidade administradora de mercado organizado deve reportar 

ao conselho de administração e à SMI tempestivamente:  

 

I – qualquer evento crítico e que tenha provocado o acionamento de plano 

de continuidade de negócios; e 

 

II – qualquer incidente relevante crítico de segurança cibernética ou 

envolvendo sistema crítico que tenha impacto significativo sobre a 

operação normal do mercado organizado ou sobre os participantes do 

mercado ou seus clientes.” 

 

310. Um ponto que merece destaque é que, por sua sensibilidade, as 
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informações enviadas à CVM recebam tratamento confidencial. Assim, 

propomos nova redação ao parágrafo único do art. 84, conforme a seguir: 

 

“Art. 84. A comunicação mencionada no art. 83 deve incluir: (...) 

 

Parágrafo único. A entidade administradora de mercado organizado deve 

atualizar as informações prestadas à SMI até a solução do incidente, 

devendo a SMI tratar as informações recebidas com confidencialidade.” 

 

 

III.9.16. Contratação de serviços relevantes prestados por terceiros 

(art. 86) 

 

311. Outro ponto que merece destaque é o tratamento dado aos terceiros que 

executam atividades reguladas pela instrução, por conta e ordem da entidade 

administradora. No que diz respeito à continuidade de negócios, entendemos  

ser importante propor alteração para indicar quais são os prestadores de 

serviços que configuram escopo das atividades de asseguração, distinguindo-os 

daqueles que executam atividades que não causam impacto, se eventualmente 

paralisadas ou interrompidas, sendo que os primeiros devem certamente ter 

planos que assegurem sua disponibilidade. 

 

312. Além disso, consideramos relevante destacar que aqueles terceiros que 

estejam envolvidos em tarefas de recuperação de desastre devam atuar em 

conformidade com os planos de continuidade elaborados e implantados pela 

entidade administradora, para que não haja maior criticidade, conflitos, 

ineficiências, demora ou prejuízos caso atuem de forma distinta da estabelecida 

pela entidade.  

 
313. Dessa forma, propomos alteração ao inciso V e inclusão de novo inciso, 

ambos do § 2º do art. 86 da Minuta A, conforme a seguir: 
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“Art. 86. A entidade administradora de mercado organizado pode contratar 

terceiros para desempenhar tarefas instrumentais ou acessórias às 

atividades reguladas por esta Instrução. (...) 

 

§ 2º Uma vez que tenha contratado terceiros, a entidade administradora 

deve: (...) 

 

V – assegurar-se de que o terceiro contratado para a prestação de 

serviços relevantes mantenha planos de contingência que assegurem a 

continuidade dos serviços prestados e a recuperação das atividades em 

caso de desastre; e 

 

VI – assegurar-se de que o terceiro contratado, quando responsável pela 

execução de tarefas de recuperação de desastre, atue em conformidade 

com o plano de continuidade de negócios estabelecido pela entidade 

organizadora de mercado organizado.” 

 

 

III.10. Regras de negociação (arts. 91 a 95) 

 

III.10.1. Introdução 

 

314. Primeiramente, no que diz respeito às regras de negociação e à 

revogação da ICVM 168, consideramos fundamental a previsão de regras 

mínimas, aplicáveis a todas as entidades administradoras de mercado de bolsa, 

que tenham por objetivo garantir a integridade do mercado, bem como a 

adequada formação de preços, considerando, principalmente, a constante 

evolução dos participantes e do mercado no que tange à intermediação de 

operações e sua crescente complexidade de execução.   

 

315. No mercado brasileiro, o fato do processo de aceite do negócio ocorrer 

em ambiente de negociação, traz um maior conforto e segurança aos 

participantes ao realizarem suas operações. Tal cenário contribui para que o 

participante promova uma formação de preços mais eficiente e justa. Entretanto, 
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vale ressaltar a importância de mecanismos mitigadores de risco na negociação, 

os quais colaboram com a robustez e integridade do processo de aceite do 

negócio e serão detalhados adiante. 

 

316. Em 1991, quando a ICVM 168 foi editada, as condições e dinâmica do 

mercado de capitais brasileiro eram profundamente distintas da realidade atual, 

o que também pode ser afirmado quanto aos principais mercados de capitais em 

países mais maduros, bastando levar em conta a massiva eletronificação das 

negociações que foi promovida pelas bolsas e indústria de intermediação a partir 

dos anos 2000, levando a praticamente uma extinção dos sistemas conhecidos 

como Viva Voz, ou pregão presencial. 

 
317. Essa evolução fez com que as quantidades de negócios realizados 

crescessem de forma exponencial, atingindo patamares de milhões ao dia há 

alguns anos, e em alguns mercados chegando a dezenas de milhões. No caso 

do mercado brasileiro, considerando o ano de 2020 até o final de abril, o volume 

médio diário de negócios com ações passou para patamar de aproximadamente 

R$28 bilhões, com o registro aproximado de 2,4 milhões de negócios por dia.  

 

318. Ainda, o movimento de eletronificação do pregão e das estruturas 

tecnológicas das sociedades corretoras, iniciado em meados dos anos 2000, 

alterou a dinâmica de intermediação de operações com valores mobiliários, 

tornando-a mais sofisticada e célere, o que possibilitou a criação do acesso 

direto ao mercado, bem como a ampliação dos canais de difusão dos dados de 

mercado (market data). 

 

319. A sofisticação tecnológica também permitiu o desenvolvimento de 

estratégias complexas de negociação, usualmente executadas por algoritmos de 

negociação, incluindo os high-frequency traders (HFTs). 

 

320. Contudo, ao mesmo tempo em que a eletronificação é benéfica para o 

desenvolvimento do mercado, também tem o potencial de impactar 

negativamente os investidores e participantes, caso os riscos não estejam 

devidamente mapeados e tenham seus mitigadores implementados. 

 

321. Nesse contexto, a B3 entende que os principais riscos envolvidos na 
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negociação de valores mobiliários no mercado de bolsa estão associados a 

crédito e quantidade, formação de preço e tecnológico, os quais devem contar 

com mecanismos mínimos de regulamentação, igualmente aplicáveis a todas as 

entidades administradoras de mercados de bolsa, conforme sugestão que 

passaremos a apresentar abaixo. 

 

 

III.10.2. Risco de crédito e quantidade 

 

322. Em virtude do crescimento contínuo dos volumes negociados, da alta 

volatilidade de preços e dos serviços de intermediação, faz-se necessária a 

criação de mecanismos para evitar que um determinado investidor negocie uma 

quantidade/volume incompatível com a sua capacidade econômico-financeira, 

podendo gerar prejuízos para o próprio investidor, seu intermediário, ou, até 

mesmo, para a infraestrutura de mercado responsável pela liquidação da 

operação.  

 

323. Visando a auxiliar os participantes de negociação no acompanhamento e 

administração dos investidores que sejam seus clientes, e tendo em vista a 

experiência da B3 sobre o assunto, entendemos como mecanismos 

indispensáveis para mitigar o risco de crédito/quantidade a imposição de limites 

de risco de pré-negociação e de tamanho máximo da ordem.  

 

324. O primeiro mecanismo permite estabelecer limites operacionais de 

negociação para investidores de todas as modalidades de acesso em plataforma 

de negociação, de acordo com a sua capacidade econômico-financeira. Com 

isso, mitiga-se o risco de execução dos participantes de mercado, além de evitar 

que o investidor ou seu intermediário tenha um prejuízo acima do que poderia 

arcar. 

 

325. Já o segundo limite viabiliza a rejeição de ordens nas quais o tamanho da 

ordem exceda o limite máximo permitido ao investidor, visando a mitigar 

possíveis erros operacionais e a execução de quantidades que possam gerar 

volumes financeiros incompatíveis com a capacidade econômico-financeira. 

 

326. Para ilustrar a relevância de tais limites, trazemos como exemplo o caso 
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concreto da Knight Capital Group, ocorrido em 2012 no mercado americano, o 

qual poderia ter sido evitado caso tais controles tivessem sido implementados.  

 
327. A empresa, que possuía tecnologia de ponta, atuava como formador de 

mercado provendo liquidez para investidores de varejo. No entanto, em 1º de 

agosto de 2012, um erro na instalação de seu software de negociação permitiu 

que 150 ações fossem negociadas erroneamente, gerando um volume de 4 

milhões de negócios nas primeiras horas do pregão na NYSE e NASDAQ. Como 

resultado, Knight Capital Group perdeu US$440 milhões45 em 30 minutos, 

expondo as fragilidades das operações com algoritmos de alta frequência. 

 
328. Nesse episódio, tanto o problema em si, como o prejuízo por ele causado, 

poderiam ter sido evitados caso a entidade administradora de mercado tivesse 

o mecanismo de limites de risco pré-negociação, garantindo que a negociação 

destas ações fosse rejeitada antes de sua execução, dado o volume 

incompatível com a capacidade econômico-financeira da empresa. 

 
 

III.10.3. Risco de formação de preço 

 

329. Mesmo com a modernização da negociação, existem, ainda hoje, 

processos executados pelos participantes de mercado de forma manual, 

trazendo um alto risco de erros operacionais, os quais podem gerar impactos na 

formação de preço de um instrumento e, consequentemente, prejuízos 

imensuráveis ao mercado. 

 

330. Além disso, fatores e notícias dos mercados locais e externos contribuem 

para volatilidade atípica no mercado de bolsa, podendo também gerar impactos 

significativos na formação de preço. Sendo assim, ressalta-se a importância de 

se dar aos participantes de mercado a oportunidade equitativa de interferência 

na formação de preço de um determinado instrumento, garantindo interação 

competitiva entre ofertas e a formação de um preço justo. 

 
331. Diante disso, há certos mecanismos, colocados à disposição pela 

 
45 Montante o equivalente a quatro vezes a receita líquida da empresa em 2011 e maior que sua 
capitalização de mercado (estimada em US$296 milhões na época). 
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entidade administradora de mercado de bolsa, que atuam de forma automática 

para mitigar tais riscos, possibilitando a igualdade de condições ao mercado, 

quais sejam: túnel de rejeição, túnel de leilão, túnel de proteção e circuit breaker. 

Tais mecanismos, como passaremos a descrever abaixo, a nosso ver, são 

capazes de endereçar as preocupações mencionadas relacionadas ao risco de 

formação de preço. 

 
332. Em relação ao túnel de rejeição, esse impede o registro de ofertas de 

compra com preço acima de determinado valor e ofertas de venda com preço 

abaixo de determinado valor, bem como limitadores de quantidade, tendo como 

principal objetivo mitigar erro operacional. 

 
333. O acionamento do túnel de rejeição pode se dar com base (i) no preço de 

fechamento, no preço de referência ou no preço de ajuste, com o objetivo de 

controlar a variação de preços para valores acima ou abaixo de valores 

predefinidos; (ii) no último preço, no último preço atualizado ou no preço de 

referência, com o objetivo impedir o registro de ofertas de compra com preço 

igual ou acima de determinado valor e ofertas de venda com preço igual ou 

abaixo de determinado valor; ou (iii) na quantidade de uma única oferta, que tem 

por objetivo rejeitar o envio de oferta acima de determinada quantidade. 

 
334. Por sua vez, caso o participante de mercado tente entrar com uma oferta 

fora dos limites definidos a partir de um percentual aplicado acima e abaixo do 

preço justo calculado para um determinado instrumento, será acionado de forma 

automática o procedimento de leilão, com períodos pré-determinados, o qual 

possibilitará a inferência do mercado no que tange o preço justo. 

 
335. Dado o contexto, no caso da B3, o mecanismo do túnel de leilão poderá 

ser acionado a partir de quatro modalidades: 

 

(i) Preço de abertura: tem por objetivo acionar o leilão quando uma 

oferta que esteja sendo fechada atingir os seus limites, baseados no 

preço de abertura. 

 

(ii) Preço da última operação, no último preço atualizado, no preço 

de ajuste ou no preço de referência: tem por objetivo acionar o 
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leilão no momento em que uma oferta que esteja sendo fechada 

infringir os seus limites, baseados no preço da última operação, no 

último preço atualizado, no preço de ajuste ou no preço de 

referência.  

 

(iii) Preço médio ponderado: tem por objetivo acionar o leilão quando 

uma oferta que esteja sendo fechada infringir os seus limites, 

baseados no preço médio ponderado, evitando possíveis 

manipulações no preço dos negócios, com o intuito de passar uma 

operação sem que esta seja submetida a leilão. 

 
(iv) Quantidade média negociada ou no capital social do emissor: 

tem por objetivo acionar o leilão quando uma oferta que esteja sendo 

fechada infringir os seus limites, baseados na quantidade média 

negociada ou na quantidade em relação ao capital social do emissor. 

 

336. Já os túneis de proteção impedem o encerramento automático de um 

leilão nos casos em que a formação teórica (preço/quantidade) seja atípica em 

relação à negociação do ativo/derivativo, passando a administração do tempo de 

término do leilão para a supervisão de mercado nos seguintes cenários: 

 

(i) De Preço: diferença entre o preço teórico do leilão e o preço do 

último negócio, se for maior que o determinado na banda. 

 

(ii) De Quantidade: Valor máximo definido para o somatório de 

quantidade das ofertas de compra e/ou de venda para uma 

mesma corretora durante o leilão.  

 

(iii) De Concentração: Valor máximo de quantidade definido para 

a participação de uma corretora em leilão, analisado 

separadamente no lado de compra e no lado de venda. 

 

337. Por fim, o circuit breaker é um procedimento operacional que interrompe 

por tempo pré-determinado a negociação de ativos em momentos atípicos em 

que há excessiva queda de preços no mercado. Nos casos em que, no retorno 
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da negociação, a desvalorização permaneça de forma crescente, é facultada a 

suspensão da negociação para a data vigente, tendo o seu retorno somente no 

dia útil subsequente. 

 

338. Ainda sobre o risco de formação de preço, vale mencionar o Flash Crash 

ocorrido em 2010 no mercado americano, o qual também poderia ter sido evitado 

caso a entidade administradora de mercado responsável contasse com os 

mecanismos adequados de proteção mencionados acima. 

 

339. Nesse caso, uma suposta falha em um algoritmo de HFT levou o Índice 

Dow Jones a uma queda abrupta de 9%. As ações da Procter & Gamble tiveram 

uma queda de 37% em aproximadamente três minutos, sem leilão, pausa ou 

qualquer intervenção da bolsa de Nova York (NYSE).  

 

340. Se a entidade administradora de mercado de bolsa americana contasse 

com ao menos alguns dos mecanismos de mitigação de risco mencionados 

nessa seção, é possível que o episódio do Flash Crash pudesse ter sido evitado.  

 

341. Inicialmente, o túnel de rejeição impediria a entrada de ofertas com preço 

distorcido, que foi o exemplo das ações da Procter & Gamble. Supondo que a 

oferta não tivesse sido barrada, o túnel de leilão se encarregaria de deixar o 

mercado interferir e ajustar o preço da ação. Ainda assim, caso não tivesse 

surtido efeito, o mecanismo de circuit breaker evitaria tamanho impacto ao 

mercado, dada a queda de 9% no Índice Dow Jones. 

 

 

III.10.4. Risco tecnológico 

 

342. Considerando ainda a sofisticação tecnológica, e, por sua vez, o aumento 

expressivo da utilização de algoritmos e HFTs, a ocorrência de problemas de 

caráter tecnológico pode causar impacto significativo no bom funcionamento do 

ambiente de negociação, não somente da entidade administradora de mercado, 

como de seus participantes, e na integridade das informações nele transmitidas. 

 

343. Nesse contexto, também destacamos a necessidade de que sejam 

adotados mecanismos tecnológicos mitigadores de risco de execução, dentre os 
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quais destacamos os seguintes que, em nossa visão, tendem a ser mais 

eficientes: 

 

• Cancel on Disconnect: mecanismo por meio do qual todas as ofertas 

em aberto são automaticamente canceladas em caso de desconexão 

involuntária de uma sessão de negociação, evitando que o participante 

fique com suas ofertas expostas, sem a possibilidade de alteração ou 

cancelamento destas em casos de mudanças nas condições de 

mercado.  

 

• Throttle: controle da quantidade de mensagens enviadas por segundo 

por uma mesma sessão. O participante pode selecionar se as 

mensagens que ultrapassem o limite serão enfileiradas ou rejeitadas. 

A atualização dessa configuração pode ser realizada de forma online. 

 

• Ferramenta de cancelamento de oferta (Firmsoft): ferramenta web 

de contingência que permite o cancelamento em tempo real de ofertas 

ativas, pelo participante que as ingressou ou de forma auxiliar pela 

entidade administradora de mercado.   

 

• Market Protection: mecanismo para mitigar o risco de execução 

durante intervalo de tempo pré-determinado. Quando os parâmetros 

definidos pelos participantes são atingidos, o sistema rejeita novas 

ofertas e cancela as ofertas existentes no livro. Exemplo dos tipos de 

proteção: por execução total da oferta, número de execuções, 

quantidade bruta, quantidade líquida e delta. Após o acionamento, o 

participante tem a possibilidade de reiniciar os parâmetros e o tempo 

de aferimento. 

 

344. No que tange ao risco tecnológico, além do caso Flash Crash mencionado 

anteriormente, destaca-se também a interrupção da negociação em algumas 

bolsas, em 2011, 2013 e 201946, ocasionada pelo alto volume de mensagens, 

 
46 No primeiro caso, o alto volume de mensagens da NYSE Euronext em 2011 causou um grave 
incidente na plataforma de market data, levando à interrupção do pregão por 1h30. Já a Nasdaq, 
em 2013, interrompeu a negociação de uma de suas principais plataformas no mercado de 
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fato este que poderia ter sido evitado pelo Throttle. Com efeito, mecanismos de 

controle de mensagens trafegadas teriam controlado o recebimento do volume 

excessivo de mensagens, garantindo o bom funcionamento e a integridade do 

ambiente de negociação. 

 

 

III.10.5. Circuit breaker 

 

345. Dados os mecanismos detalhados, consideramos pertinente o 

aprofundamento da importância do circuit breaker, devido a sua relevância para 

o controle de volatilidades pelas bolsas e à necessidade de que o regulador 

estimule a adoção de mecanismos de coordenação desta funcionalidade dentre 

as diferentes administradoras de mercado de bolsas no Brasil, considerando um 

cenário de concorrência. 

 

346. Ao longo dos anos, as bolsas ao redor do mundo vivenciaram eventos 

negativos provocados por crises econômicas, políticas e, até mesmo, de saúde 

pública, que causaram forte volatilidade e queda de preços dos ativos e 

derivativos negociados em seus ambientes, resultando em prejuízos expressivos 

aos investidores. 

 
347. Dentre alguns exemplos, é possível citar (i) “Segunda-feira Negra”, 

ocorrida em 1987; (ii) “Crise dos Tigres Asiáticos” em 1997; (iii) “Crise do sub-

prime nos EUA” em 2008; (iv) “Flash Crash” em 2010; (v) “Joesley Day” em 2017; 

e (vi) crise decorrente da pandemia de COVID-19, no primeiro semestre de 2020. 

De fato, tais episódios foram marcantes para o mercado, pois evidenciaram a 

necessidade de implantação de mecanismos capazes de interromper, por tempo 

pré-determinado a negociação de ativos em momentos atípicos. 

 
348. No primeiro exemplo, é importante destacar que o mecanismo de circuit 

 
opções pela maior parte do dia, após um pico de mensagens que ultrapassou a capacidade da 
entidade administradora de mercado de aceitar e divulgar ofertas. Por fim, no início de 2020, um 
incidente de ordem técnica causou a interrupção da negociação nas bolsas Toronto Stock 
Exchange (TSX), TSX Venture Exchange (TSXV) e TSX Alpha Exchange (Alpha). Em 
comunicado oficial, o grupo TMX confirmou que o incidente ocorreu por um problema de 
capacidade tecnológica de recebimento de mensagens de negociação. 
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breaker ainda não havia sido implementado no mercado brasileiro, o que só foi 

acontecer em outubro de 1997, quando a Bovespa implantou a ferramenta sobre 

seu principal índice de referência, o Ibovespa, que visava a proteção dos 

investidores,  viabilizando uma pausa na negociação para reflexões e para que  

decisões pudessem ser tomadas com mais lucidez. 

 
349. Desde então, essa ferramenta tem sido fundamental para a manutenção 

da solidez do mercado de ações brasileiro47-48. 

 
350. Atualmente, em caso de retração relevante do Ibovespa, o procedimento 

de circuit breaker é aplicado da seguinte maneira: (i) quando há desvalorização 

de 10% do Ibovespa em relação ao fechamento do dia anterior, a negociação é 

paralisada por 30 minutos; (ii) após a reabertura, se o Ibovespa atingir a 

desvalorização de 15%, a negociação é paralisada por uma hora; e se a 

desvalorização atingir 20%, a negociação é paralisada por período definido pela 

B3.  Nesse caso, o mercado é comunicado pelos canais usuais de divulgação 

das informações da B349. 

 
351. Em relação à perspectiva internacional, uma pesquisa publicada pela 

WFE – World Federation of Exchanges (Federação Mundial de Bolsas de 

Valores)50, que compara dois estudos realizados em 2008 e 2016, 

 
47 No caso do “Flash Crash”, após uma falha no algoritmo de HFT, a NYSE, em razão do pânico 
gerado no mercado financeiro, suspendeu os negócios em Equities durante curtos intervalos e, 
durante este período, os computadores das corretoras passaram a vender estes ativos a 
qualquer preço, provocando quedas expressivas. Na BM&FBOVESPA, este fato levou à 
depreciação no preço das ações que compõem o Ibovespa e, de modo a minimizar o impacto, 
leilões foram disparados para os ativos individualmente, até que os preços se ajustassem; com 
isso, não houve acionamento do circuit breaker. 
48 Em maio de 2017, no cenário conhecido como “Joesley Day”, devido à turbulência política 
envolvendo a JBS e o então Presidente da República, o Índice Bovespa, após reação negativa 
dos participantes de mercado, atingiu seu menor nível, com 60.314 pontos (-10,70%). Essa 
queda levou à suspensão da negociação por 30 (trinta) minutos. Após o encerramento do pregão, 
o Índice Ibovespa fechou em -8,80% a 61.579 pontos. 
49 Nessas três situações, fica permitido aos investidores somente o cancelamento de ofertas em 
aberto no livro. Adicionalmente, após o acionamento do circuit breaker, a B3 comunica a Bolsa 
de Nova York, a CVM e todos os participantes de mercado, informando o horário de reabertura 
dos negócios, mediante à ocorrência de um Leilão de Pré-Abertura. 
50 Circuit Breakers – A Survey among International Trading Venues (WFE - World Federation of 
Exchanges). Disponível em: < https://www.world-
exchanges.org/storage/app/media/research/Studies_Reports/WFE%20Survey%20on%20Circui
t%20Breakers.pdf>. 

https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/research/Studies_Reports/WFE%20Survey%20on%20Circuit%20Breakers.pdf
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/research/Studies_Reports/WFE%20Survey%20on%20Circuit%20Breakers.pdf
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/research/Studies_Reports/WFE%20Survey%20on%20Circuit%20Breakers.pdf
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respectivamente, ressalta um aumento de 60% para 86% na abrangência de 

utilização do procedimento de circuit breaker como método de garantia da 

proteção dos investidores, assim como da integridade e estabilidade do 

mercado, em cenários de alta volatilidade. 

 
352. É importante ressaltar, ainda, a abordagem da pesquisa no que diz 

respeito à coordenação do circuit breaker em diferentes mercados e jurisdições, 

levando-se em consideração dois aspectos: a coordenação entre os mercados 

de ações e derivativos em uma mesma bolsa e a coordenação entre instituições 

nacionais e internacionais. 

 
353. Nesse contexto, foi realizado um levantamento em que 29 entrevistados 

responderam se eram contra ou favor da coordenação do circuit breaker entre 

instituições. Destes, 20 se mostraram favoráveis, 4 não souberam decidir e 5 

foram explicitamente contrários, alegando que este conceito era desnecessário 

ou, até mesmo, danoso ao mercado. O argumento apresentado por todos os 24 

favoráveis e respondentes indecisos foi que a coordenação pode melhorar a 

proteção do investidor. Além disso, 22 dos 24 participantes desse grupo 

concordaram que poderiam ser evitados derramamentos extremos de 

volatilidade em locais de negociação. 

 
354. A maioria também acreditava que a coordenação poderia contribuir para 

uma melhoria na formação dos preços, redução do risco de turbulência futura no 

mercado, além de estabelecer condições equitativas para todas as plataformas 

de negociação, quando aplicadas e asseguradas pelos reguladores. 

 

355. Assim sendo, observados todos os pontos supracitados, principalmente 

no que se refere à coordenação de circuit breaker entre instituições e seus 

benefícios para o bom funcionamento do mercado e formação de preços, o que 

ficou evidente pelo estudo da WFE, entendemos que as entidades 

administradoras de mercado de bolsa que operarem no Brasil devem alinhar 

parâmetros de acionamento do mecanismo. 

 

356. Em complemento, conforme citado anteriormente nos itens que tratam de 

listagem e admissão à negociação, reforça-se a importância de que, após o 

acionamento do circuit breaker, seja permitida a retomada da negociação via 
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procedimento de leilão somente na entidade responsável pela listagem dos 

emissores dos valores mobiliários admitidos à negociação, enquanto que as 

demais deverão estar em período de suspensão de negociação até a retomada 

da negociação contínua. 

 
 

III.10.6. Proposta B3 

 

357. Considerando o acima exposto, acreditamos serem necessários 

esclarecimentos e aprimoramentos adicionais na redação dos dispositivos que 

tratam de regras de negociação. O inciso III do art. 91 estabelece que o ambiente 

ou sistema de negociação da bolsa deve permitir a disseminação pública das 

ofertas e negócios envolvendo ativos ali negociados. A respeito, solicitamos que 

seja esclarecido se o termo “ativos” engloba derivativos. Em caso positivo, 

sugerimos a alteração do termo “ativos” para a expressão “valores mobiliários”. 

 

358. Em relação à adoção de procedimentos especiais de negociação com o 

objetivo de oferecer o adequado processo de formação de preço no mercado, 

citada no inciso IV do art. 92, consideramos prudente que sejam determinados 

os tipos de ferramentas mitigadoras de risco à adequada formação de preço, tais 

como túneis de leilão, rejeição e proteção, com base no que foi extensamente 

discorrido nas seções anteriores. 

 
359. Além disso, consideramos necessário exigir a adoção de ferramentas de 

risco pré-negociação e mitigadores tecnológicos, bem como de políticas de 

mensagens e prevenção de risco por desconexões involuntárias. Na experiência 

da B3, tais procedimentos contribuem para a higidez das operações no mercado 

e segurança dos participantes e investidores. 

 
360. Assim sendo, sugerimos a inclusão dos seguintes parágrafos no 

dispositivo, endereçando, ainda, a necessidade de coordenação das bolsas para 

fins de integração dos diferentes procedimentos especiais: 

 

Art. 92. As regras de negociação da bolsa devem: (...) 
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IV – prever a adoção de procedimentos especiais de negociação de 

valores mobiliários com o objetivo de oferecer condições adequadas à 

participação equitativa dos investidores nas operações realizadas, bem 

como adequado processo de formação de preço no mercado. 

 

§1º. Os procedimentos especiais de negociação mencionados no inciso 

IV deste artigo deverão incluir túneis de leilão, rejeição e proteção para 

fins de oferecer condições para o adequado processo de formação de 

preço no mercado, bem como incluir a adoção de ferramentas de risco 

pré-negociação, mitigadores tecnológicos, políticas de mensagens e 

prevenção de risco por desconexões involuntárias. 

 

§2º As entidades administradoras de mercado de bolsa deverão envidar 

os melhores esforços para acordar sobre os parâmetros de acionamento 

dos procedimentos.  

 

361. Ainda sobre esse tópico, é mencionado no parágrafo 2º do art. 93 que as 

referências de preços e quantidades devem considerar aqueles observados no 

mercado de bolsa de maior liquidez. 

 

362. Quanto a este ponto, entendemos que deveriam ser estabelecido critérios 

para essa verificação, que levassem em conta a combinação do volume total de 

negociação com a quantidade total de negócios em cada ambiente de mercado, 

em substituição ao mercado de maior liquidez por cada valor mobiliário 

individualmente considerado. 

 
363. Essa avaliação, a nosso ver, traz maior previsibilidade na aplicação da 

regra e facilidade para o monitoramento da bolsa de maior liquidez. Nesse 

sentido, sugerimos a inclusão do seguinte novo parágrafo no art. 93, na 

sequência do §2º, renumerando-se o seguinte: 

 
 

Art. 93. (...) 

 

§ 2º As referências de quantidades negociadas e os preços utilizados para 

fins de aplicação de procedimentos especiais de negociação devem 



 

111 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

considerar aqueles observados no mercado de bolsa de maior liquidez em 

funcionamento no país.  

 

§ 3º A determinação da bolsa de maior liquidez de que trata o § 2º deste 

artigo deverá considerar o volume financeiro total negociado e a 

quantidade total de negócios transacionada em cada ambiente de 

mercado. 

 

 

III.11. Características do mercado de balcão organizado  

 

 

III.11.1. Considerações preliminares 

 

364. Inicialmente, entendemos que os ajustes propostos no art. 2º da Minuta A 

devem ser espelhados também nos art. 33 e 54 da referida minuta, a fim de 

guardar coerência com o conceito de registro de operações, conforme abaixo:  

 

“Art. 33. Compete ao diretor geral: (...) 

 

XI – enviar à CVM e à entidade responsável pela autorregulação unificada, 

diariamente, até o dia subsequente: (...) 

 

c) relatório com movimento diário de cada ambiente ou sistema de 

negociação e de registro de operações previamente realizadas, com a 

identificação dos participantes e dos comitentes finais.” 

 

“Art. 54. Nas hipóteses e condições definidas pela entidade 

administradora de mercado organizado, a atuação nos ambientes ou 

sistemas de negociação ou de registro de operações previamente 

realizadas pode ser realizada se dar:  

 

I – por intermediário, em nome próprio ou de terceiros; e  

 

II – por outras pessoas jurídicas, fundos ou veículos de investimento em 

nome próprio sem a necessidade da intervenção de intermediário.” 
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365. Nessa mesma linha, uma vez que a definição de “mercado organizado de 

valores mobiliários” contida no art. 2º, inciso II, contempla o ambiente destinado 

à negociação e também o ambiente destinado ao registro de operações 

previamente realizadas, parece-nos adequado que, alinhado a dispositivos que 

já constam da Minuta A, os seguintes dispositivos sejam complementados para 

constar menção expressa aos dois ambientes, evitando dúvidas quanto à 

abrangência da regra: 

 

“Art. 15. A entidade administradora deve desenvolver e manter regras de 

organização e funcionamento de seus ambientes e sistemas de 

negociação e de registro de operações previamente realizadas. 

 

Parágrafo único. As regras de que tratam o caput devem incluir, no 

mínimo: (...) 

 

II – regulamento de operações, incluindo, no mínimo, a definição das 

operações permitidas nos mercados administrados, assim como as 

estruturas de fiscalização dos negócios realizados e daqueles 

previamente realizados e trazidos a registro; e (...)” 

 

Art. 38. As entidades administradoras de mercado organizado devem 

divulgar em sua página na rede mundial de computadores, de forma 

organizada, gratuita e com fácil acesso, no mínimo, as seguintes 

informações: (...) 

 

II – informação sobre as principais características de cada um dos 

mercados administrados, incluindo: (...) 

 

c) características dos valores mobiliários admitidos à negociação ou que 

possam ser objeto de operação previamente realizada trazida a registro; 

(...) 

 

“Art. 58. Os participantes são responsáveis pelos negócios realizados e 

pelas operações previamente realizadas e trazidas a registro em 
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mercados organizados, seja perante seus clientes, seja perante suas 

contrapartes.” 

 

§ 1º Os participantes são responsáveis, inclusive: 

 

I – por negócios realizados e pelas operações previamente realizadas e 

trazidas a registro em mercados organizados sem poderes de 

representação ou sem a devida autorização; 

 

II – pela perda ou alienação indevida de valores mobiliários; 

 

III – pela evicção, solidariamente com o alienante; e 

 

IV – pela liquidação dos negócios realizados e das operações 

previamente realizadas e trazidas a registro. (...)” 

 

“Art. 109. Podem requerer autorização para funcionamento como entidade 

administradora de mercado organizado as pessoas jurídicas que 

demonstrem dispor de condições financeiras, técnicas e operacionais, 

bem como estrutura, regras, controles internos e segregação de 

atividades adequados e suficientes para: (...) 

 

II – promover o funcionamento de seus ambientes e sistemas de 

negociação e de registro de operações previamente realizadas de forma 

eficiente e regular, evitando atos e práticas fraudulentas ou manipulação 

de mercado.” 

 

 

III.11.2. Categorias de mercados organizados de valores mobiliários 

 

366. Considerando que as características previstas nos incisos I e III do art. 4º 

da Minuta A aplicam-se somente às diferentes modalidades de mercados, 

sugerimos uma realocação do artigo, concentrando no caput os elementos 

fundamentais para a distinção dos mercados de bolsa e de balcão organizado e, 

no parágrafo único, as funcionalidades e características que apenas podem 

existir no mercado de balcão organizado.  
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367. A proposta de redação seria, então, a seguinte: 

 

“Art. 4º Um mercado organizado de valores mobiliários será considerado 

como de bolsa ou de balcão organizado levando em conta, dentre outros:  

 

I – a existência de ambiente ou sistema para o registro de operações 

realizadas previamente;  

 

I II – as regras adotadas em seus ambientes ou sistemas de negociação 

para a formação de preços, conforme descrito nos arts. 88 e 91, no caso 

de bolsa, e arts. 100 e 101, no caso de balcão organizado;  

 

III – a possibilidade de atuação direta no mercado, sem a intervenção de 

intermediário;  

 

II IV – o volume operado em seus ambientes e sistemas; e  

 

III V – o público investidor visado pelo mercado.  

 

Parágrafo único. Adicionalmente, Aas seguintes características de que 

tratam os incisos I e III só são admitidas somente para os mercados de 

balcão organizado: 

 

a) a existência de ambiente ou sistema para o registro de operações 

realizadas previamente; e 

 

b) a possibilidade de atuação direta no mercado, sem a intervenção de 

intermediário.” 

 

368. Sobre o art. 11, tendo em vista a terminologia utilizada na ICVM 541, que 

trata da prestação de serviços de depósito centralizado, sugerimos a seguinte 

alteração na redação do dispositivo: 

 

“Art. 11. As entidades administradoras de mercado organizado também 

podem: 
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I – gerir sistemas de compensação, e de liquidação e prestar serviços de 

registro e de depósito centralizado custódia de valores mobiliários, desde 

que obtenham autorização específicas da CVM e do Banco Central do 

Brasil (...)”  

 

369. Nessa linha, em relação ao art. 35, entendemos importante constar, de 

forma expressa, o escopo das informações relativas a operações que ocorrem 

no ambiente do mercado organizado de valores mobiliários: 

 

“Art. 35. Observado os termos da Lei Complementar nº 105, de 2001, o 

diretor geral pode prestar ao conselho de administração informações, 

relativas a:  

I – operações realizadas nos ambientes de negociação e de registro de 

operações previamente realizadas dos mercados que administre;  

II – posições de valores mobiliários registrados e em depósito centralizado 

de custódia; e  

 

III – posições detidas nos mercados de liquidação futura ou de empréstimo 

de valores mobiliários.” 

 

370. No que diz respeito ao CAPÍTULO IX – MERCADO DE BALCÃO 

ORGANIZADO, sugerimos a inclusão de um segundo parágrafo ao art. 96, 

deixando claro que não há exigência de que operações com valores mobiliários  

realizadas no mercado de balcão organizado por meio da forma prevista no 

inciso III e que tenham como contraparte formador de mercado, sejam 

compensadas e liquidadas por contraparte central garantidora. 

 

371. A regulamentação em vigor não traz referida exigência com relação às 

operações realizadas por formador de mercado e não nos parece que esse seja 

um tema de preocupação com relação ao modelo atual do mercado de balcão 

organizado previsto no inciso III do art. 96 (sistemas centralizados e bilaterais de 

negociação), que tem funcionado dessa forma há muitos anos sem que tenham 

sido verificados eventos que pudessem elevar de maneira significativa riscos 

para o mercado, participantes ou investidores.  
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372. Assim, não é possível identificar, sob nenhuma ótica, benefícios que 

pudessem justificar o custo que a compensação e liquidação por contraparte 

central agregaria aos negócios executados no ambiente de balcão organizado 

que tenham como contraparte formador de mercado. 

 
373. Parece-nos, ainda, que a eventual introdução dessa exigência para as 

operações com valores mobiliários realizadas da forma prevista no inciso III do 

art. 96 poderia trazer um desincentivo à atuação de formadores de mercado e, 

em consequência, instituições que atuam nessa forma poderiam deixar de fazê-

lo, com prováveis prejuízos à liquidez dos ativos negociados em tais sistemas de 

negociação. 

 
374. Sob essa perspectiva, temos a seguinte proposta de redação para o art. 

96, refletindo as preocupações ponderadas acima: 

 

“Art. 96. O mercado de balcão organizado pode operar por uma ou mais 

das seguintes formas:  

 

I – como sistema centralizado e multilateral de negociação que possibilite 

o encontro e a interação de ofertas de compra e de venda de valores 

mobiliários; 

 

II – por meio da execução de negócios, sujeitos ou não à interferência de 

outros participantes do mercado, tendo como contraparte formador de 

mercado que assuma a obrigação de colocar ofertas firmes de compra e 

de venda;  

 

III – como sistema centralizado e bilateral de negociação, que possibilite 

o encontro e a interação de ofertas de compra e venda de valores entre 

contrapartes previamente habilitadas;  

 

IV – por meio do registro de operações previamente realizadas. 

 

Parágrafo Único. § 1º As operações realizadas com a utilização das 

formas mencionadas nos incisos I e II do caput serão necessariamente 
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compensadas e liquidadas por entidade operadora de infraestrutura do 

mercado financeiro que assuma a posição de contraparte central. 

 

§ 2º As operações realizadas sob a forma mencionada no inciso III do 

caput não serão necessariamente  compensadas e liquidadas por 

entidade operadora de infraestrutura do mercado financeiro que assuma 

a posição de contraparte central, ainda que tais operações tenham como 

contraparte formadores de mercado.”  

 

375. Adicionalmente, e pelas razões mencionadas no capítulo III.8 dessa 

Manifestação sobre negociação de grandes lotes de valores mobiliários, caso 

essa i. CVM entenda pertinente autorizar a negociação ou registro no mercado 

de balcão organizado de operações com grandes lotes de valores mobiliários 

listados em bolsa, deveria ser obrigatória a compensação e liquidação dessas 

operações por meio de infraestrutura do mercado financeiro que assuma posição 

de contraparte central garantidora. Se essa i. CVM seguir nessa direção, ajustes 

adicionais no art. 96 serão necessários. 

 

 

III.11.3. Organização dos mercados de balcão organizado 

 

376. A B3 sugere a retirada do art. 105, que dispensa as entidades 

administradoras de balcão organizado de observância ao art. 43, que trata da 

necessidade de aprovação prévia da CVM para investidores ou grupo de 

investidores agindo em conjunto ou representando interesse comum que 

queiram adquirir participação igual ou superior a 15% de seu capital social, e do 

art. 44, que estabelece limite de 10% para participantes de mercado e seus 

respectivos controladores. 

 

377. A B3 entende que os mercados organizados de bolsa e de balcão, 

diferentemente dos mercados não organizados, pressupõem a aplicação 

isonômica de regras, requisitos mínimos de transparência e acesso sobre seus 

participantes. Em outras palavras, é intrínseca à atividade de mercados 

organizados a aplicação de regras equânimes e isonômicas. 

 
378. Por isso, a manutenção do limite previsto no art. 44, de participação de 
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10% no capital de entidades administradoras de mercado balcão organizado por 

participantes de mercado, contribui para: (i) mitigar potenciais conflitos de 

interesse que possam se materializar na governança ou definição e enforcement 

de regras e procedimentos aplicáveis sobre a entidade administradora e seus 

participantes; bem como (ii) assegurar que decisões sobre assuntos de natureza 

mais subjetiva sejam tomadas de forma equilibrada e isonômica e sem que haja 

interferência predominante de acionistas que sejam também participantes nos 

mercados administrados pela entidade. 

 

379. Quanto à exigência de aprovação prévia pela CVM para a aquisição, por 

um único investidor ou grupo de investidores representando interesse comum, 

de participação igual ou superior a 15% do capital de entidade administradora de 

mercado de balcão organizado, conforme disposto no art. 43, a B3 entende que 

o regulador não deveria renunciar a tal direito, de forma a zelar pela higidez e 

qualidade do mercado. 

 

380. Assim, os limites de participação previstos nos arts. 43 e 44 são 

essenciais para mitigar potenciais situações de conflito de interesses, 

assegurando a imparcialidade da entidade administradora e zelando para que o 

funcionamento equânime e isonômico do mercado não seja comprometido. 

 

381. Adicionalmente, a diferenciação em termos de aplicação dos arts. 43 e 44 

para mercados organizados de bolsa e balcão também pode levar a arbitragem 

regulatória entre esses mercados, a depender da categoria de valor mobiliário 

negociado ou estrutura societária das entidades. Isso porque as entidades que 

atuassem exclusivamente no mercado de balcão organizado teriam, na prática, 

um “desconto regulatório”, não concedido às entidades que atuam nos dois 

mercados organizados. 

 
382. Ainda sobre o art. 105, sugerimos que seja considerada a obrigatoriedade 

de existência de comitê de auditoria para as entidades administradoras de 

mercado de balcão organizado, na medida em que tal órgão possui um papel 

fundamental na boa governança e supervisão das instituições. 
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383. Aceitas essas sugestões, o art. 105 deveria ser excluído por completo: 

 

“Art. 105. As entidades administradoras de mercado de balcão organizado 

são dispensadas:  

 

I – das limitações à aquisição de participação no capital social 

mencionadas nos arts. 43 e 44, assegurada, entretanto, a existência de 

instrumentos legais que assegurem o exercício do poder de polícia da 

CVM sobre os acionistas, administradores e participantes; e  

 

II – da obrigatoriedade de existência do comitê de auditoria de que trata o 

art. 29.”  

 

384. Sugerimos ajuste na redação do parágrafo único do art. 108, 

considerando que a adesão ao mecanismo de ressarcimento de prejuízos é uma 

faculdade da entidade administradora de mercado organizado: 

 

“Art. 108. Não é obrigatória a adesão, em mercado de balcão organizado, ao 
mecanismo de ressarcimento de prejuízos administrado pela entidade 
responsável pela autorregulação unificada.  

 
Parágrafo único. Caso aplicável, a A entidade administradora de mercado de 
balcão organizado deve dar divulgação destacada, no material informativo 
destinados ao público investidor, bem como em suas ações publicitárias, à 
inexistência do mecanismo de ressarcimento referido no caput.” 

 

 

III.12. Autorização para funcionamento de entidade administradora e de 

mercado organizado (arts. 109 a 119) 

 

III.12.1. Pedido de autorização para funcionamento 

 

385. Em se tratando da atividade de administração de mercados organizados, 

é fundamental a manutenção da integridade do mercado e mitigação do risco de 

uma crise sistêmica desencadeada por falhas de sistema. Da mesma forma, é 

de extrema importância preservar a higidez de outras entidades administradoras 

de mercado organizado, operadoras de infraestrutura do mercado financeiro e 
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demais participantes do mercado que venham a ter suas plataformas e sistemas 

integrados aos da entidade que está pleiteando autorização para funcionamento. 

 

386. Portanto, no que diz respeito ao funcionamento como entidade 

administradora de mercado organizado, entendemos que a concessão da 

autorização por parte da CVM deva estar condicionada à comprovação, pela 

pleiteante, de que o sistema eletrônico que pretende utilizar nas operações 

cursadas em seu ambiente esteja completamente desenvolvido e seja íntegro. 

 

387. Nesse sentido, propomos que a entidade administradora de mercado 

organizado que esteja solicitando a autorização de funcionamento comprove 

perante a SMI a completude do desenvolvimento dos seus sistemas, cabendo 

àquela Superintendência a prerrogativa de avaliar ou exigir comprovações 

adicionais, o que poderia ser feito por meio da avaliação de testes integrados e 

processos de validação realizados sobre o sistema.  

 
388. Em vista dessas considerações, propõe-se a substituição do § 2º do art. 

111 da Minuta A e inclusão do inciso III ao art. 113 da Minuta A, nos seguintes 

termos: 

 

“Art. 111. O pedido de autorização de entidade administradora de 

mercado organizado deve ser encaminhado à SMI, instruído com: (...) 

 

§ 2º O deferimento do pedido de autorização para funcionamento da 

entidade administradora de mercado organizado estará condicionado à 

comprovação, pela entidade, de que o sistema eletrônico que pretende 

utilizar nas operações cursadas em seu ambiente está completamente 

desenvolvido e já passou por testes de integração e demais validações 

necessárias. Caso o sistema eletrônico que a entidade pretende utilizar 

nas operações cursadas em seu ambiente não esteja completamente 

desenvolvido, a requerente deve obrigatoriamente apresentar, nos 

campos correspondentes do formulário do Anexo 39-II, informações 

relativas aos requisitos do sistema e ao plano de testes de homologação 

e de ensaios pré-operacionais.  
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Art. 113. No curso da análise do pedido de autorização a SMI poderá:  

 

I – solicitar quaisquer documentos e informações adicionais, bem como 

realizar as investigações e diligências que considerar necessárias para a 

decisão sobre o pedido; e  

 

II – submeter à consulta pública parte da documentação relativa ao pedido 

de autorização, após cientificação do requerente e quando o interesse 

público assim o exigir.; e 

 

III – avaliar o sistema eletrônico que o requerente pretende utilizar nas 

operações cursadas em seu ambiente ou solicitar a comprovação de que 

o mesmo está completamente desenvolvido e já passou por testes de 

integração e demais validações necessárias.” 

 

 

III.12.2. Cancelamento da autorização de funcionamento (art. 127) 

 

389. A Minuta A, ao dispor sobre cancelamento de autorizações, reproduziu, 

no parágrafo único do art. 127, a redação do atual art. 116, §5º, da ICVM 461, 

prevendo que o cancelamento da autorização para funcionamento de entidade 

administradora resulta no cancelamento das respectivas autorizações para 

funcionamento de mercado organizado.  

 

390. Muito embora a lógica da regra seja auto evidente, pode restar alguma 

margem de incerteza com relação a certas atividades cujo exercício tenha 

dependido da autorização da CVM apenas em virtude da caracterização da 

entidade como administradora de mercado. 

 

391. Com efeito, o art. 11, inciso V, da Minuta A, determina que o exercício, 

pelas entidades administradoras de mercado organizado, de “outras atividades” 

que não as expressamente listadas naquele artigo depende de autorização 

prévia da CVM. Da mesma forma, o art. 64 da Minuta A impõe a necessidade de 

autorização prévia para a admissão à negociação de “ativos que não valores 

mobiliários”. 
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392. Uma vez que a entidade deixe de ter a autorização para atuar como 

administradora de mercado organizado, desaparece o motivo pelo qual as 

referidas autorizações, em um primeiro momento, fizeram-se necessárias. 

Assim, logicamente, o cancelamento das autorizações para funcionamento de 

entidade administradora de mercado organizado não poderia implicar 

impedimento ao exercício das “outras atividades” em questão.  

 

393. Diante disso, propõe-se o seguinte ajuste no texto normativo: 

“Art. 127. (...) 

Parágrafo único. O cancelamento de autorização para funcionamento de 

entidade administradora de mercado organizado importa o cancelamento 

da autorização para funcionamento de todos os mercados por ela 

administrados, sem prejuízo da possibilidade de manutenção das 

atividades referidas nos arts. 11, inciso V, e 64 desta Instrução, nos casos 

em que não sejam privativas de entidades administradoras de mercado 

organizado.”  

 

394. No que diz respeito ao processo administrativo para cancelamento da 

autorização para funcionamento de entidade administradora ou de mercado 

organizado, nota-se, primeiramente, que o art. 128, §2º, da Minuta A, ao tratar 

da manifestação da entidade administradora de mercado acerca das exigências 

formuladas pela SMI, menciona tão somente a possibilidade de solicitação de 

prazo adicional para cumprimento. Por outro lado, ao tratar da submissão da 

matéria ao Colegiado, o art. 129 alude a “alegações e propostas apresentadas 

pela entidade administradora de mercado organizado”. 

 

395. Nesse sentido, seria elucidativo assinalar que a manifestação da entidade 

poderá não apenas solicitar prorrogação de prazo, como também contestar as 

exigências e propor providências alternativas àquelas demandadas pela SMI. 

 

396. Desse modo, a SMI, ao invés de proceder necessariamente à submissão 

da matéria ao Colegiado, poderia reconsiderar seu entendimento ou modificar 

as exigências. Assim, o processo seria encaminhado ao Colegiado somente se 

a SMI, conforme o caso, não reconsiderasse seu entendimento, nem 

considerasse cumpridas as exigências formuladas. 
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397. Por fim, seria incompatível com os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, invocados pelo próprio art. 127, inciso II, da Minuta A, que o Colegiado 

baseasse sua decisão na análise da SMI (conforme o art. 129, caput), sem antes 

conferir à entidade a oportunidade de se manifestar por último, sendo 

imprescindível a realização de nova intimação, em analogia ao que prevê o art. 

74, §1º, da Instrução CVM nº 607/19. 

 
398. Em vista dessas considerações, sugerem-se as seguintes alterações no 

texto da norma proposta: 

 

“Art. 128. O processo administrativo de que trata o inciso II do art. 127, 

deve obrigatoriamente ser antecedido de pelo menos uma intimação, com 

prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis para resposta cumprimento, em que 

a SMI indique as providências cuja adoção julga necessárias por parte da 

entidade administradora de mercado organizado.  

 

§ 1º Observado o disposto no caput, a SMI deve intimar a entidade 

administradora de mercado organizado a apresentar manifestação, 

informando:  

I – que se trata de processo que pode resultar no cancelamento de 

autorização, na forma do inciso II do art. 127;  

 

II – as autorizações que podem ser canceladas por força do processo; e  

 

III – ato ou fato que, no entendimento da área técnica, configuram 

qualquer das hipóteses previstas no inciso II do art. 127.; e  

 

IV – as providências cuja adoção julgar necessária por parte da entidade 

administradora de mercado organizado para evitar o cancelamento 

cancelamento da(s) autorização(ões). 

 

§ 21º Parágrafo único. Em sua manifestação, a entidade administradora 

de mercado organizado pode contestar as alegações e exigências da SMI, 

propor providências alternativas àquelas apontadas pela SMI ou, ainda, 

solicitar a concessão de prazo adicional para o cumprimento das 
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exigências formuladas ou para o suprimento das falhas e omissões 

apontadas pela SMI. 

 

Art. 129. Caso não mude seu entendimento, nem considere sanada a 

irregularidade, a SMI, Eem até 30 (trinta) dias úteis após o prazo final para 

manifestação final da entidade administradora de mercado organizado, a 

SMI deve submeter ao Colegiado, para decisão, sua elaborar análise 

sobre o caso, contemplando, inclusive, as alegações e propostas 

apresentadas pela entidade administradora de mercado organizado. 

 

§ 1º A entidade administradora de mercado organizado será intimada 

para, em 15 (quinze) dias úteis, apresentar manifestação específica sobre 

o relatório analítico da SMI, após o que, independente da apresentação 

de manifestação, o processo será submetido à decisão do Colegiado. 

 

Parágrafo único.§ 2º O Colegiado deve decidir sobre o assunto em no 

máximo 5 (cinco) sessões ordinárias após sua distribuição a Relator.” 

 

III.13. Atos dependentes de aprovação prévia pela CVM (arts. 133 a 135) 

 

399. Por fim, gostaríamos de trazer um comentário relacionado aos prazos 

dessa Autarquia para análise e aprovação prévia dos atos e normas 

mencionados nos incisos do art. 133, para fins de produção de efeitos perante 

terceiros. 

 

400. Para entidades administradoras constituídas como sociedades por ações, 

como é o caso da B3, prazos longos para retorno (dos pedidos de aprovação 

prévia conforme o art. 133 desta minuta) podem ser prejudiciais. Isso porque não 

é possível submeter os atos societários ao registro da Junta Comercial enquanto 

não houver a aprovação da referida Autarquia, de modo que o registro de atos 

societários acaba ficando pendente por muito tempo e, considerando que 

referido registro obedece a ordem cronológica, outros atos subsequentes 

também ficam pendentes de registro. 

 
401. Da mesma forma, a dinâmica do mercado para alterações normativas e 

na sistemática de produtos exige maior velocidade na acomodação dos pleitos 
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e avanços necessários, razão pela qual pedimos a redução dos prazos de 

resposta desta i. CVM aos pleitos de aprovação formulados pela entidade 

administradora de mercado organizado. 

 

402. Desse modo, propõe-se uma redução nos prazos fixados no art. 135: 

 

  “Art. 135. O pedido de aprovação prévia deve ser considerado 

automaticamente concedido caso não seja indeferido pela CVM dentro de: 

 

I – 60 (sessenta) 40 (quarenta) dias úteis contados da data do protocolo 

nas matérias submetidas à deliberação do Colegiado nos termos do art. 

137; ou  

 

II – 40 (quarenta) 20 (vinte) dias úteis contados da data do protocolo, nas 

demais matérias, cuja aprovação será deliberada pela SMI”. 
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CAPÍTULO IV – MINUTA B 

 

IV.1. Autorregulador único e prestação de serviços de autorregulação 

 

IV.1.1. Comentários preliminares 

 

403. O bom funcionamento dos mercados está diretamente relacionado à 

existência de conjunto de regras e normas, governança e processos bem 

estruturados que tenham como objetivo principal assegurar sua integridade e 

higidez. É esse arcabouço que rege a atuação dos diferentes agentes que atuam 

nas cadeias de negociação e pós-negociação do mercado de capitais, com 

destaque para as entidades administradoras de mercados organizados 

(administradoras de mercado), entidades operadoras de infraestrutura do 

mercado financeiro (operadoras de infraestrutura) e intermediários.  

 

404. Nesse sentido, a atuação de reguladores na definição desse arcabouço 

de regras e requisitos mínimos de funcionamento é um pilar fundamental, porém, 

não suficiente se a atuação desses agentes não estiver aderente a esse 

arcabouço. É aqui que o autorregulador assume papel relevante na execução 

das atividades de supervisão e enforcement. 

 

405. Atualmente, a autorregulação dos mercados organizados é 

desempenhada pela BSM, entidade sem fins lucrativos que faz parte do grupo 

B3 e que atua na supervisão, fiscalização e enforcement de regras e obrigações 

definidas em leis específicas, por essa i. CVM e pela própria B3.  

 

406. Seguindo o que diz a ICVM 461, as atividades de supervisão da BSM 

podem, em linhas gerais e de forma sumarizada, ser organizadas em quatro 

frentes: (i) monitoramento das ofertas e dos negócios realizados nos ambientes 

de negociação; (ii) supervisão dos participantes do mercado com orientação, 

mediação de diálogo; (iii) aplicação de ações disciplinares aos que cometem 

infrações às normas; e (iv) administração do mecanismo de ressarcimento de 

prejuízos - MRP.  

 

407. A atuação da BSM busca assegurar que a condução das atividades dos 

intermediários e de seus prepostos esteja aderente às regras e normas em vigor, 
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tanto em termos de conduta como de requisitos mínimos operacionais, ambos 

fundamentais para a boa execução dos serviços oferecidos aos investidores e, 

consequentemente, para o funcionamento eficiente dos mercados. 

 
408. Para executar suas atividades, o autorregulador deve contar com equipe 

composta por profissionais com profundo conhecimento das regras e normas, 

bem como do funcionamento dos mercados. Também deve estar equipado com 

tecnologia e ferramental necessários para desempenhar suas atividades de 

forma eficiente, autônoma e eficaz. 

409. Além disso, é importante que o autorregulador esteja próximo das 

entidades e participantes que atuam no mercado – administradoras de 

mercados, operadoras de infraestrutura e intermediários – além da própria CVM, 

com o benefício de se manter na vanguarda das atividades e práticas correntes 

do mercado, bem como sobre as tendências de seu desenvolvimento. 

 
410. Essa proximidade também permite que o autorregulador, por meio de um 

entendimento mais profundo e atualizado, possa diferenciar, com maior 

propriedade, práticas e inovações que contribuem para o desenvolvimento 

saudável do mercado daquelas que podem trazer prejuízos no curto, médio ou 

longo prazo. 

 
411. Também é fundamental que o autorregulador possua uma governança 

bem definida e funcional, que além de zelar pelo bom funcionamento de suas 

atividades também estabeleça todos os mitigadores e controles que impeçam a 

materialização de eventuais conflitos de interesse em relação às entidades que 

supervisiona ou está vinculado, sem prejuízo do necessário conhecimento e 

proximidade do mercado, como será detalhado adiante 

 

412. Em um mercado com múltiplas administradoras de mercado ou 

operadoras de infraestrutura, que atuem e compitam nos mesmos segmentos de 

mercado e classes de ativos, a atuação do autorregulador ganha relevância, 

dadas as alternativas para a realização ou registro de negócios e potencial 

aumento da complexidade para que intermediários se mantenham aderentes às 

regras e normas. Por exemplo, temas como melhor execução, requisitos 

mínimos operacionais e conflito de interesses ganham outra dimensão em 

termos de complexidade. 
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413. A experiência de mercados onde há mais que um ambiente para 

negociação e registro de valores mobiliários mostra que existem diversas 

alternativas para a constituição e modelo de atuação do autorregulador, ou para 

a execução das atividades tipicamente desempenhadas por este, as quais irão 

variar de acordo com as particularidades de cada jurisdição, como o nível de 

desenvolvimento dos seus mercados. 

 
414. Na Austrália e no Reino Unido, por exemplo, as atividades de supervisão, 

fiscalização e enforcement são plenamente desempenhadas pelo próprio 

regulador, sendo que, no caso australiano, houve a incorporação de atividades 

anteriormente executadas pela autorregulação por parte da ASX - Australian 

Securities Exchange. Já nos EUA51 e Canadá52, existem autorreguladores 

centrais que concentram as atividades de supervisão e enforcement. 

 
415. Nos EUA, a autorregulação dos mercados de ações é desempenhada 

pela Financial Industry Regulatory Authority – FINRA, do mercado de futuros pela 

NFA (National Futures Association), enquanto no Canadá é a Investment 

Industry Regulatory Organization of Canada - IIROC que cumpre esse papel. 

Essas instituições são constituídas como organizações sem fins lucrativos. 

 
416. Os exemplos da FINRA e da IIROC reforçam a importância da 

proximidade em relação ao mercado e de uma governança bem definida e 

funcional, temas que serão aprofundados ao longo desta Manifestação. Além 

disso, ambas possuem modelos de financiamento que permitem a manutenção 

de equipes, tecnologia e ferramental necessários para o bom desempenho de 

suas funções. 

 
417. No caso da FINRA e NFA, o modelo de associação se baseia no 

pagamento de taxas, e não na participação no capital do autorregulador. O 

financiamento de suas atividades é coberto por taxas impostas a seus membros. 

No caso da FINRA53, os membros são corretoras, enquanto no caso da NFA54, 

 
51 https://www.finra.org/about/what-we-do 
52 https://www.iiroc.ca/industry/policy/Pages/default.aspx 
53 https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/corporate-organization/laws-
corporation/printable. 
54 https://www.nfa.futures.org/rulebook/rules.aspx?Section=2&RuleID=ARTICLE%20VI. 

https://www.finra.org/about/what-we-do
https://www.iiroc.ca/industry/policy/Pages/default.aspx
https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/corporate-organization/laws-corporation/printable
https://www.finra.org/rules-guidance/rulebooks/corporate-organization/laws-corporation/printable
https://www.nfa.futures.org/rulebook/rules.aspx?Section=2&RuleID=ARTICLE%20VI
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os membros constituem-se de qualquer pessoa registrada na CFTC – 

Commodity FuturesTrading Comission - e no mercado de contratos derivativos.  

 
418. Em relação à governança, nota-se um predomínio de conselhos mistos, 

com representantes da indústria e membros independentes. Representantes da 

indústria incluem participantes do mercado, com representação das diferentes 

categorias de participantes. Na FINRA55, o Conselho é composto por 24 

membros, sendo 10 membros da indústria com divisão por tipo de participantes, 

13 membros independentes e 1 CEO da FINRA. No caso da NFA56, o Conselho 

é composto por membros de vários segmentos da indústria, como Contract 

Market Representatives (Bolsas) de acordo com o volume transacionado por 

estas entidades, Futures Commission Merchant – FCM, Commodity Pool 

Operator - CPO e Commodity Trading Advisory – CTA, Swap Dealer e Major 

Swap Dealer and Retail FX Dealers Members e representantes independentes. 

 
 
IV.1.2.  Proposta da B3: introdução 

 

419. Conforme explicado acima, a autorregulação desempenha papel 

relevante para a manutenção da integridade do mercado de capitais. Por esse 

motivo, nossa análise da norma proposta por essa i. CVM teve como prioridade 

a preservação dos níveis de qualidade, eficiência e eficácia presentes nas 

atividades desempenhadas atualmente pela BSM e, sempre que possível, o 

fortalecimento de tais aspectos. 

 

420. A B3 entende a preocupação dessa i. CVM ao não obrigar que cada nova 

administradora de mercado ou operadora de infraestrutura constitua sua própria 

autorregulação. 

 

421. Por isso, concordamos com o conceito de que os serviços de 

autorregulação atualmente executados pela BSM possam estar disponíveis a 

outras administradoras de mercados ou operadoras de infraestrutura que 

venham a se estabelecer no Brasil, caso tais entidades entendam ser no seu 

melhor interesse a utilização de tais serviços. No entanto, é fundamental que tais 

 
55 https://www.finra.org/about/governance/finra-board-governors. 
56 https://www.nfa.futures.org/rulebook/rules.aspx?RuleID=ARTICLE%20VII&Section=2. 

https://www.finra.org/about/governance/finra-board-governors
https://www.nfa.futures.org/rulebook/rules.aspx?RuleID=ARTICLE%20VII&Section=2
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arranjos contratuais sejam firmados com base em princípios de equidade e 

isonomia e não tragam riscos à execução e qualidade das atividades 

desempenhadas pela BSM. 

 

422. Embora os serviços de autorregulação da BSM estejam disponíveis para 

outras administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura, não nos 

parece que tais entidades devessem ser obrigadas a utilizá-los, seja por razões 

afeitas à legalidade dessa imposição, seja do ponto de vista da lógica de 

negócios. 

 
423. No Comunicado Externo BM&FBOVESPA n. 005/2017-DP, de 10 de 

fevereiro de 2017 (“Comunicado Externo 005/2017-DP”), em referência ao 

Relatório do GT Concorrência sobre Autorregulação das Entidades 

Administradoras de Mercado, aprovado pelo Colegiado da CVM em 19 de julho 

de 2016, a B3, considerando as condições de mercado então existentes, 

manifestou sua concordância ao modelo de autorregulador único no seguinte 

sentido: 

 
“a BM&FBOVESPA destaca que as conclusões do Relatório são 

oportunas e coerentes com os cuidados que se impõem na discussão de 

um tema tão complexo, manifestando, ainda, (i) que, no seu 

entendimento, o modelo de autorregulador único ali descrito se afigura 

como a solução mais adequada para o mercado de capitais brasileiro; (ii) 

seu compromisso de aderência aos princípios contidos no Relatório; e (iii) 

que a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”) está 

devidamente qualificada para exercer as atividades de autorregulador 

nesse novo contexto e tem interesse em atuar nessa qualidade, 

observadas as adaptações que se imponham.” 

 

424. A B3 reitera sua manifestação no sentido de que a BSM está devidamente 

qualificada para exercer as atividades de autorregulador, e observa que a BSM 

poderá prestar serviços às administradoras de mercado e operadoras de 

infraestrutura que queiram contratá-la. 

 

425. Entretanto, após avaliar o desenvolvimento do mercado nos últimos anos, 

especialmente com as pequenas infraestruturas dedicadas a nichos de mercado 
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(tais como a BBCE), as quais optaram, por diversas razões, por constituir seus 

próprios departamentos de autorregulação, a B3 aprofundou sua análise sobre 

o tema, tendo chegado a um modelo que parece se adequar com mais eficiência 

ao mercado brasileiro, considerando as características das diversas operadoras 

de infraestruturas em atuação, sem, contudo, comprometer o papel da 

autorregulação. 

 

426. Uma administradora de mercado ou operadora de infraestrutura, em linha 

com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação, deve 

ter a liberdade de escolher entre utilizar os serviços de um autorregulador 

existente (nesse caso, a BSM) ou montar sua própria estrutura de 

autorregulação.  

 
427. Tal decisão deveria ser tomada com base em seu plano estratégico, 

modelo de negócio e impactos para seus clientes, sendo certo que a preservação 

da integridade do mercado deve ser assegurada qualquer que seja a escolha. 

Além disso, os padrões de qualidade de todos os eventuais autorreguladores 

devem ser verificados por esta i. CVM de forma a garantir a sua aderência às 

normas e melhores práticas aplicáveis. 

 
428. Dessa forma, a adesão a um autorregulador único, para as entidades 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestruturas no Brasil, só 

deveria ocorrer se os entrantes entenderem ser esta uma solução melhor que a 

constituição de suas próprias estruturas de autorregulação. 

 
429. Nesse contexto, também é prevista na Minuta B a existência de um único 

mecanismo de ressarcimento de prejuízos (“MRP”), administrado pelo 

autorregulador único. Esse modelo não se compatibiliza com a liberdade que as 

entidades possuem de optarem pela constituição de seu próprio departamento 

de autorregulação, além de representar uma violação ao direito de propriedade 

da B3, como será detalhado adiante.  

 
430. Outro ponto que merece destaque é que a norma proposta prevê 

substancial ampliação das competências do autorregulador. Na visão da B3 e da 

BSM, a ampliação de competências adiciona riscos desnecessários a um 

processo de transição que já envolveria alterações relevantes na governança e 
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forma de atuação do autorregulador, dada a possibilidade de prestação de 

serviços para outras administradoras de mercado ou operadoras de 

infraestrutura. 

 
431. A proposta também traz modelos alternativos de vinculação ao 

autorregulador – modelo associativo e modelo de contratação de serviços –, o 

que adiciona complexidade de execução e obrigaria a B3, por exemplo, a se 

associar à outra instituição e a outra instituição a se associar à B3, em possível 

violação ao princípio constitucional da liberdade de associação57. Também 

obrigaria a B3 a aceitar ser diluída no capital da BSM. O interesse voluntário e 

comum de se tornar sócio se apresenta como ponto estrutural da gestão e do 

desenvolvimento das atividades das pessoas jurídicas, independentemente de 

sua forma de constituição. Nesse sentido, a obrigatoriedade de associação pode 

trazer conflitos societários e reflexos negativos à continuidade e ao bom 

desenvolvimento das atividades do autorregulador. 

 
432. Também define a norma que o conselho de autorregulação deve ser 

composto, exclusivamente, por membros independentes, aumentando a 

distância do autorregulador em relação ao mercado, o que não é desejável visto 

que pode haver comprometimento de eficiência e expertise. 

 
433. Dessa forma, embora sejamos solidários às preocupações dessa i. CVM, 

temos restrições em relação a algumas das mudanças propostas na Minuta B, 

que, a nosso ver, podem ter impactos negativos nas atividades do 

autorregulador, além de não endereçarem de maneira adequada os princípios 

de equidade de tratamento que deveriam prevalecer em relação às diferentes 

administradoras de mercado e operadoras de infraestrutura que venham a 

coexistir. 

 
434. Em resumo, nossas preocupações em relação à Minuta B estão 

concentradas nos seguintes aspectos: (i) obrigatoriedade de vinculação a um 

único autorregulador; (ii) modelo de vinculação ao autorregulador; (iii) 

 
57 Constituição Federal: “Art. 5º, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;” 
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contraprestação paga ao autorregulador por entidade contratante de serviços; 

(iv) competências do autorregulador; (v) modelo de governança do 

autorregulador; (vi) equidade de tratamento dado a administradoras de mercado 

e operadoras de infraestrutura; e (vii) acesso ao MRP. 

 

IV.1.3.  Obrigatoriedade de vinculação a uma única entidade 

autorreguladora 

 

435. Como explicitado acima, entendemos as preocupações dessa i. CVM e 

não teríamos restrições à oferta dos serviços prestados pela BSM para outras 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura. No entanto, a 

autorregulação não é um fim em si mesmo, devendo estar vinculada às reais 

necessidades das entidades autorreguladas e do arcabouço legal.  

 
436. Com efeito aprofundando a análise feita por ocasião do Comunicado 

Externo 005/2017-DP, em especial em razão do surgimento das pequenas 

infraestruturas que atuam em nichos de mercado, acreditamos que essas 

entidades deveriam ter garantido seu direito de escolher entre contratar entidade 

terceira para realizar atividades de autorregulação em seus ambientes, ou 

montar sua própria estrutura, dando cumprimento, assim, aos princípios da 

autonomia da vontade e da liberdade constitucional de livre associação.  

 
437. Como de praxe em discussões estruturadoras de modelos de negócio, 

essa decisão considerará os custos e benefícios vislumbrados pela própria 

administradora de mercado ou operadora de infraestrutura, levando em conta as 

circunstâncias do modelo de negócio previsto em seu projeto, bem como 

potenciais impactos para seus futuros clientes.  

 

438. Se essa entidade entender que montar sua própria estrutura de 

autorregulação seria muito custoso e impactaria negativamente sua proposta de 

valor para clientes, ela teria a opção de contratar esses serviços de um 

autorregulador já estabelecido. Não se pode, contudo, descartar a conclusão de 

que montar sua própria estrutura proporcionaria maior agilidade e aderência ao 

seu modelo de negócio, ao mesmo tempo que teria baixo impacto para os 

clientes, entre outros fatores que podem se sobrepor aos custos de montar uma 

estrutura própria. 
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439. Em suma, portanto, em benefício do próprio mercado e dos seus agentes, 

é essencial que os dois modelos coexistam, de forma a propiciar ao possível 

entrante a análise comparativa entre eles e a adoção de solução que melhor lhe 

atenda. Partir da premissa de que o modelo de autorregulador único sempre será 

atrativo para o novo entrante é, na prática, admitir que deverá haver algum 

subsídio em seu benefício, em detrimento da entidade incumbente, que arcou 

com todo o custo de constituição do autorregulador único. 

 
440. Como mencionado acima, essa livre vinculação pode ser especialmente 

interessante para os casos de um novo entrante que administre um mercado 

muito específico e que, por isso, deseje criar o seu próprio autorregulador na 

forma de um departamento da própria entidade ou de um tipo societário 

apartado. Essa estratégia regulatória contorna as preocupações da CVM e 

contribui para uma autorregulação mais aderente ao modelo de negócios do 

entrante58.  

 
441. Ainda nessa linha, caso alguma outra entidade que não seja a BSM queira 

se candidatar para desempenhar a função de autorregulador único, conforme 

proposta dessa i. CVM, e a B3 queira continuar utilizando os serviços da BSM, 

não há qualquer indicação de como seriam os critérios e o processo de escolha 

da entidade a exercer a função de autorregulador único.  

 

442. Além disso, em última análise, a redação proposta pode levar a uma 

interpretação de que, caso outra entidade queira formar um outro autorregulador 

único, que não seja a BSM, a B3 seria obrigada a aderir a esse novo 

autorregulador. A B3 não deveria ser obrigada a desmontar toda a estrutura da 

BSM, descartando anos de investimento e conhecimento acumulado, para então 

se vincular a uma nova entidade autorreguladora. 

 
443. Também vale mencionar que, na visão da B3, seria precipitado caminhar 

na direção de modelo de autorregulador único existente nos EUA e Canadá, 

onde existem entidades centralizadas, com modelos de vinculação e 

 
58 A esse respeito, vale destacar que em 17 de março de 2020, a CVM autorizou que a BBCE – 
Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia constituísse sua própria estrutura de 
autorregulação (disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200317_R1.html). 

http://www.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200317_R1.html
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financiamento distintos dos verificados no mercado brasileiro. Tal configuração 

é resultado de um processo natural de amadurecimento de mercado ocorrido ao 

longo do tempo, que leva em consideração as peculiaridades locais. Na medida 

em que o mercado brasileiro evoluir, a discussão sobre a conveniência de 

adoção do modelo de autorregulador único pode se mostrar mais adequada. 

 
444. Permitir que a BSM compartilhe a infraestrutura e os serviços corporativos 

da B3 gera significativos benefícios financeiros e de integridade tecnológicas que 

não deveriam ser descartados. Mudar a estrutura de financiamento, para que 

intermediários ou investidores arquem com o custo da autorregulação, tal qual 

os modelos americano e canadense, geraria impactos significativos no mercado 

nesse momento.  

 
445. Além disso, para que intermediários se vinculem ao autorregulador seriam 

necessárias mudanças mais profundas na regulação e na lei, pois o modelo 

perpassa o escopo da interpretação do art. 17, §1º, da Lei nº 6.385/7659, ao forçar 

os participantes a aderirem ao autorregulador único.  

 

446. Assim, na visão da B3 e da BSM, uma mudança de modelo de 

autorregulação na direção dos mercados dos EUA e Canadá não traria 

benefícios para o mercado e só deveria ser considerada se, após evidências 

empíricas e criteriosa análise de custos e benefícios regulatórios, constatar-se 

que o modelo proposto nessa manifestação não está funcionando 

adequadamente.  

 
447. Por fim, na hipótese de existência de dois ou mais autorreguladores (como 

era o caso quando da existência de Bovespa, BM&F e Cetip, enquanto entidades 

separadas), a CVM zelará, como sempre fez, para preservar a equidade das 

práticas adotadas por cada um deles. 

 

448. Diante do acima exposto, entendemos que as referências à 

obrigatoriedade de autorregulação unificada devam ser substituídas, na norma, 

 
59“§ 1º Às Bolsas de Valores, às Bolsas de Mercadorias e Futuros, às entidades do mercado de 
balcão organizado e às entidades de compensação e liquidação de operações com valores 
mobiliários incumbe, como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os 
respectivos membros e as operações com valores mobiliários nelas realizadas.” 
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pela concessão de faculdade à entidade para utilizar os serviços de 

autorregulação já existentes ou desenvolver a sua própria estrutura, logicamente 

em observância aos requisitos postos pela norma. 

 

 

IV.1.4. Formas de vinculação à entidade responsável pela autorregulação 

 
449. A Minuta B, conforme arts. 3º e 4º, estabelece dois modelos distintos de 

vinculação de administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura ao 

autorregulador: por meio de associação ou celebração de contrato de prestação 

de serviços.  

 

450. Como já explicitado nesta Manifestação, a B3 não se opõe à oferta dos 

serviços da BSM para outras administradoras de mercado e operadoras de 

infraestrutura, desde que a contratação desses serviços ocorra com base em 

princípios de equidade e isonomia e não traga riscos à BSM, notadamente à 

execução e qualidade dos seus serviços de autorregulação.  

 
451. Nesse sentido, acreditamos que a vinculação de uma nova administradora 

de mercado ou operadora de infraestrutura a um autorregulador já estabelecido, 

que faça parte do grupo de uma outra entidade administradora – como é o caso 

da BSM, por exemplo –, deveria ocorrer exclusivamente por meio da contração 

de serviços, sem a possibilidade de associação.  

 
452. A disponibilização, para terceiros, dos serviços de um autorregulador já 

vinculado a uma administradora de mercado é mais facilmente viabilizada pelo 

modelo de contratação, dado que o modelo associativo traz complexidades e 

riscos adicionais para a relação e discussões entre o autorregulador, 

administradoras de mercado e operadoras de infraestrutura. 

 
453. Acreditamos que a principal motivação dessa i. CVM ao propor o modelo 

associativo tenha sido permitir que uma nova administradora de mercado ou 

operadora de infraestrutura que venha a se estabelecer no mercado brasileiro 

possa ter alguma influência sobre o autorregulador, a qual se daria por meio da 

indicação de membros para compor o seu conselho de autorregulação.  
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454. Se for esse o objetivo, entendemos que haveria modalidades alternativas 

de garantir a participação dos contratantes na governança da BSM, 

considerando o arcabouço legal aplicável às associações. Por exemplo, seria 

possível prever no estatuto da associação representatividade mínima de 

contratantes em órgãos de governança do autorregulador. 

 

455. Além disso, é possível que o propósito visado pela CVM não seja 

alcançado no modelo proposto, por conta de restrições na participação do novo 

entrante no patrimônio do autorregulador, a qual estará limitada à sua 

participação de mercado.  

 
456. Isso porque o parágrafo único do art. 6º da Minuta B propõe que a 

proporção máxima do patrimônio da entidade autorreguladora de que as 

entidades associadas poderiam ser titulares deverá ser fixada no estatuto social, 

com base em participação de mercado. 

 
457. A primeira complexidade suscitada pelo referido dispositivo reside na 

apuração da participação de mercado das entidades que estariam vinculadas ao 

autorregulador. Como cada administradora de mercado ou operadora de 

infraestrutura pode escolher um nicho específico de atuação (mercado à vista de 

ações ou renda fixa, derivativos sobre ações, derivativos sobre juros ou moedas, 

derivativos sobre mercadorias, registro de operações envolvendo instrumentos 

diversos, compensação, liquidação ou depósito de ativos, dentre outros), definir 

a metodologia adequada para cálculo de participação de mercado não se 

provará uma tarefa fácil, e fatalmente levará a distorções. 

 
458. Ainda sobre o cálculo da participação de mercado, vale lembrar que esta 

oscilará ao longo do tempo e, por consequência, direitos e obrigações de 

aumento ou redução de participação no patrimônio do autorregulador deveriam 

ser previamente definidas, trazendo complexidade para a discussão e incerteza 

futura em relação à necessidade de novos aportes.  

459. Adicionalmente, uma nova administradora de mercado ou operadora de 

infraestrutura não poderiam requerer a associação ao autorregulador quando do 

início de suas operações, uma vez que suas participações de mercado seriam 

iguais a zero nesse momento, e ainda que a associação se faça com base em 

estimativas, essas podem não ser atingidas.  
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460. Também seria razoável estabelecer que essas entidades atingissem 

participação de mercado mínima (considerando a dificuldade de apuração da 

participação de mercado já explicitada acima), o que pode levar anos. No 

entanto, a proposta em audiência pública poderá levar a que o novo entrante 

pleiteie sua associação, na largada, por ter obtido da CVM a autorização para 

exercer suas atividades. 

 
461. Ainda que essas novas entidades atinjam participação de mercado 

mínima para pleitear a associação, por hipótese, conforme modelo proposto por 

essa i. CVM, é razoável supor que terão participação minoritária no patrimônio 

do autorregulador, pelo menos por vários anos. Essa condição limitaria 

significativamente qualquer influência que se esperasse obter sobre a 

governança do autorregulador.  

 
462. O modelo associativo também pode trazer maior incerteza para novas 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura no sentido que 

teriam que assumir obrigações futuras de novos aportes financeiros ao 

autorregulador, caso este viesse a incorrer em déficits. Essa incerteza pode 

aumentar consideravelmente quando se tem pouca ou nenhuma influência na 

governança do autorregulador e, consequentemente, na definição e execução 

de suas atividades.  

 
463. Adicionalmente, caso os aportes adicionais requeridos dos associados 

não sejam realizados, seja por dificuldade financeira destes ou discordância em 

relação aos valores, a execução das atividades do autorregulador pode ser 

colocada em risco. Na prática, nesses casos, para que a B3 mantenha a 

integridade dos serviços, deverá arcar integralmente com os custos associados, 

o que, na prática, caracteriza verdadeiro subsídio aos demais associados. Não 

é razoável se esperar que a B3 tenha essa responsabilidade.  

 
464. O modelo associativo também acarreta outras externalidades negativas 

relacionadas à forma de cálculo do valor do aporte financeiro a ser feito ao 

patrimônio da entidade autorreguladora, por parte do entrante que pleiteie a 

associação. Com efeito, as maiores complexidades adicionadas pelo modelo de 

associação estão relacionadas à remuneração adequada do capital investido em 



 

139 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

entidade autorreguladora já estabelecida e à imposição feita ao detentor de seu 

patrimônio para que aceite ser diluído, ainda que contra sua vontade. 

 
465. Isso porque o art. 6º, inciso I, limita tal valor ao ressarcimento dos 

investimentos realizados e não depreciados ou amortizados até a data da 

associação, proporcionalmente ao número de cotas do entrante. A B3 entende 

que esse modelo pode propiciar “efeito carona” de um novo associado, já que o 

texto proposto não contemplaria, por exemplo, os investimentos feitos pela B3 

na BSM no passado, que se reverteram no know-how que a BSM possui 

atualmente para exercício das suas atividades. Os recursos tecnológicos e 

intelectuais presentes são ativos importantes, cuja remuneração precisaria estar 

contemplada na norma. 

 
466. Por mais de uma década, foram feitos investimentos relevantes em 

infraestrutura, tecnologia e, principalmente, em pessoas que atuam na BSM, 

capacitando-a para oferecer serviços de alto nível para o mercado. Embora não 

necessariamente esse investimento esteja plenamente refletido nos livros 

contábeis, principalmente no que se refere às pessoas, trata-se de ativos 

intangíveis de importância central para o bom funcionamento do autorregulador 

e devem ser devidamente remunerados60. Para isso, se faz necessária a adoção 

de metodologia que avalie o real valor da BSM, a qual deveria embasar qualquer 

discussão de modelo associativo. Cabe-se destacar que, em vários de setores, 

como nos setores de serviços, o valor do fundo de comércio é mais relevante 

que o valor dos bens tangíveis que compõem o seu ativo.  

467. Ademais, ainda sobre o custo da associação, a proposta de norma não 

traz parâmetros para definição de como seriam calculadas as contribuições 

periódicas dos associados previstas no art. 19, inciso I, da Minuta B. Essa 

lacuna, assim como os cenários descritos acima, contribui para a incerteza 

econômica da associação enquanto forma de vinculação ao autorregulador 

único.  

 
468. Afora isso, no modelo associativo, a divisão de custos deve ser equânime 

e não deve ser limitar à participação no capital social da entidade 

autorreguladora.  

 
60 Relatório Advisa, p. 14. 
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469. Para exemplificar, em um modelo de associação em que duas entidades 

administradoras de mercado não tenham a mesma participação no capital social 

da entidade autorreguladora, tal como 90% e 10%, o uso dos serviços do 

autorregulador pode ocorrer em proporções totalmente diversas destas, tal como 

70% e 30%, ou 80% e 20%. Na hipótese de a supervisão pelo autorregulador 

estar restrita aos participantes de uma dessas entidades, o custo de supervisão 

seria 100% desse administrador de mercado. Em hipótese diversa, 

administradoras de mercado com participações diferentes, mas com os mesmos 

participantes e escopo de supervisão, o custo seria dividido de forma muito mais 

igualitária. 

 
470. Por fim, a proposta de modelo associativo pressupõe que os atuais 

proprietários de entidade autorreguladora já estabelecida tenham interesse em 

se associar com terceiro, independentemente da existência da affectio societatis, 

o que não necessariamente é verdade. Essa é, por exemplo, a posição da B3, 

que não tem interesse em ver sua participação na BSM ser diluída e não deveria 

ser obrigada a aceitar esse modelo de vinculação. Da mesma forma, o novo 

entrante pode não ter interesse em se associar à B3 e não deveria ser compelido 

a fazê-lo. 

 
471. Mais importante, a decisão por se associar a uma outra entidade não pode 

ser imposta a nenhuma das partes – ao novo entrante ou à B3 – sob pena de 

violação do princípio constitucional segundo o qual ninguém poderá ser 

compelido a associar-se ou a permanecer associado, devendo a norma se 

atentar para esta questão constitucional.  

 
472. Assim, a B3 defende que a oferta de serviços de um autorregulador já 

estabelecido deveria estar disponível apenas por meio do modelo de 

contratação. Esse modelo se prova como solução menos complexa e mais justa 

para endereçar, plenamente, as preocupações dessa i. CVM quanto à entrada 

de novas administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura, além de 

mais adequadas ao nosso arcabouço legal.  

 
473. Diante dos argumentos acima apresentados, propõe-se, por ora, que a 

vinculação à autorregulação não tenha natureza híbrida, optando-se, no caso de 
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autorreguladores já estabelecidos, exclusivamente pelo modelo de prestação de 

serviços. Essa seria a situação da BSM, que teria a B3 como sua única 

associada. Caso a CVM entenda pertinente discutir o modelo de vinculação 

associativo com o mercado, sugerimos que essa discussão seja feita em 

momento posterior, dessa vez diante de maior massa crítica decorrente da 

aplicação da nova norma e da existência de novas entidades administradoras de 

mercado e operadoras de infraestrutura.  

 

IV.1.5. Contraprestação paga por entidades contratantes dos serviços do 

autorregulador 

 
474. Como comentado acima, a B3 entende que a vinculação de uma nova 

administradora de mercado ou operadoras de infraestrutura a um autorregulador 

já estabelecido deve ocorrer apenas por meio da contratação de serviços, 

mediante arranjo contratual feito com base em princípios de equidade e 

isonomia, que não impacte negativamente a atividade do autorregulador e não 

traga riscos à integridade de mercado. 

 

475. Além do equilíbrio nas cláusulas comuns em contratos desse tipo, que 

regem direitos e obrigações de ambas as partes e nível de serviço em suas mais 

diversas dimensões, é fundamental que os preços cobrados também sejam 

equilibrados. O caminho para se alcançar esse equilíbrio, com isenção e 

neutralidade, é a adoção de metodologia consagrada e transparente que 

assegure, simultaneamente, que o preço não é abusivo, que não configure 

barreira de entrada e que não crie assimetria e efeito carona entre os 

participantes. 

 
476. A exemplo do que ocorre em outras indústrias reguladas61, a 

recomendação da B3 e da BSM é que a metodologia a ser utilizada seja definida 

de forma clara e detalhada por essa i. CVM, a fim de reduzir o nível de incerteza 

para todas as partes envolvidas e neutralizar potenciais conflitos que possam 

ocorrer durante processo de negociação comercial entre administradoras de 

mercado ou operadoras de infraestrutura (contratantes) e autorregulador já 

estabelecido (contratado). 

 
61 Relatório Advisa, p. 16, 25 e 32.  
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477. A definição de metodologia transparente e que assegure condições 

equânimes e isonômicas para todas as partes envolvidas é benéfica, inclusive, 

para novas administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura que 

queiram contratar os serviços do autorregulador, além de conferir segurança 

jurídica à negociação.  

 

478. Da ótica dessas entidades, além de reconhecerem que o arcabouço 

regulatório do mercado em que pretendem ingressar é justo, também terão maior 

clareza para estimar custos em seu plano de negócios e comparar as opções de 

contratação de serviços ou montar sua própria estrutura de autorregulação. 

 
479. Comparando metodologias de precificação de serviços comumente 

adotadas em diferentes indústrias, entendemos que a que se mostra como um 

modelo mais justo e adequado para a precificação e cobrança pelos serviços do 

autorregulador é a metodologia de Custo Total Alocado (FAC - Fully Allocated 

Cost)62, pois permite a recuperação dos custos de operação e de capital 

incorridos. 

 
480. Esse modelo também é justo e benéfico para a entidade contratante dos 

serviços de autorregulação, pois cobra-lhe um preço calculado para recuperação 

dos custos dos serviços prestados, não configurando, portanto, um mecanismo 

de restrição à participação no mercado. A metodologia FAC assegura, do ponto 

de vista de tarifas, o equilíbrio na dinâmica competitiva, pois não onera um novo 

entrante com toda a base de custos que ele incorreria no caso de replicação da 

mesma estrutura física para provimento do serviço63. 

 
481. Também vale destacar que a metodologia FAC já é utilizada por outros 

reguladores, como BCB, Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e 

 
62 Custos FAC: representa a soma dos custos incrementais com a parcela dos custos conjuntos 
e comuns alocados direta ou indiretamente ao objeto de custo avaliado; o custeio FAC assegura 
alocação de 100% dos custos da empresa a objetos de custo e garante o correto ressarcimento 
do capital para a continuidade das operações. Exemplo ilustrativo: Custo incremental 
R$51.000/ano + Custos rateados do pessoal de desenvolvimento da plataforma sob a qual o 
serviço é prestado (Custos conjuntos) R$1.000.000/ano + Custo rateados das áreas suporte à 
operação da empresa (Custos comum) R$100.000/ano = Custo FAC R$1.151.000/ano. Fonte: 
Relatório Advisa, p. 20. 
63 Relatório Advisa, p. 31. 
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Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o que corrobora a visão de que 

se trata de metodologia eficiente e neutra na precificação de serviços 

compartilhados entre competidores64. 

 
482. Como mencionado, a definição de uma metodologia de precificação justa 

e equilibrada em norma ou documento análogo redigido pelo regulador 

asseguram transparência e previsibilidade para todas as partes envolvidas, além 

de mitigar o risco de surgimento de conflitos negociais e preservar o equilíbrio e 

isonomia do ambiente competitivo. Não por outras razões, reguladores de ouras 

indústrias seguiram esse caminho, como mencionado no parágrafo acima65. Por 

sua vez, o detalhamento da metodologia poderia ser estabelecido como um 

anexo da própria instrução que decorrer da Minuta B, na forma de Ofício Circular 

editado pela SMI ou outro instrumento que essa Autarquia julgar pertinente. A 

nosso ver, o Ofício Circular parece ser mais adequado devido à especificidade 

da matéria e o dinamismo requerido caso seja necessário atualizar a 

metodologia. O Anexo I ao Relatório Advisia traz uma proposta de redação que 

pode ser utilizada por essa i. CVM66. 

 
483. Por fim, o art. 7º da Minuta B estabelece que a entidade autorreguladora 

deve prestar os serviços de regulação e supervisão à entidade que pleiteia a 

vinculação, a partir da data da concessão, pela CVM, da autorização para 

funcionamento da pleiteante como entidade administradora de mercado 

organizado ou como operadora de infraestrutura do mercado financeiro, 

independentemente do valor a ser pago em função do contrato. 

 
484. Não nos parece adequado que o autorregulador seja obrigado a oferecer 

os seus serviços independentemente do valor a ser pago pelo contratante, ou 

que o valor a ser pago não seja justo ou seja calculado com base em metodologia 

temporária, como estabelece o art. 7º. Essas definições, além de não seguirem 

princípios de equidade e isonomia, também podem trazer riscos para o 

desenvolvimento das atividades do autorregulador por meio do 

comprometimento de seu financiamento. 

 

 
64 Relatório Advisa, p. 16, 25 e 32. 
65 Relatório Advisa, p. 32. 
66 Relatório Advisa – Anexo I, p. 41. 
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485. Além disso, como apresentado anteriormente, a B3 e a BSM entendem 

que a metodologia de precificação dos serviços do autorregulador deveria ser 

definida pelo regulador, sempre preservando os conceitos de equilíbrio, isonomia 

e equidade, de forma que seria desnecessária a adoção de qualquer 

metodologia ou tarifa temporárias que pudessem trazer riscos para o 

desenvolvimento das atividades do autorregulador e diminuir a transparência e 

previsibilidade para todas as partes envolvidas, em especial as administradoras 

de mercado e operadoras de infraestrutura. 

 
486. O § 3º do art. 7º propõe que o autorregulador avalie a necessidade de 

alterações em seu plano de trabalho anual, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

úteis contados da disponibilização das informações necessárias pela entidade 

que está pleiteando o uso de seus serviços. Referido prazo deve considerar as 

características específicas dos mercados administrados pelo pleiteante e sua 

complexidade, podendo, dessa forma, se mostrar exíguo. 

 
487. Por esses motivos, sugerimos que referido prazo seja definido pelo 

autorregulador, conforme a complexidade do mercado e/ou do negócio da 

administradora de mercado ou operadora de infraestrutura que solicitar a 

contratação de seus serviços e sujeito ao acompanhamento pela CVM. 

 

488. Por fim, a redação do caput e do parágrafo único do art. 48 da Minuta B 

busca circunscrever a utilização da taxa de administração incidente sobre o 

patrimônio do MRP ao custeio das despesas decorrentes da administração do 

referido mecanismo. No entanto, nos parece que é de interesse dos participantes 

de mercado e investidores que tais valores sejam empregados também na 

manutenção da estrutura da própria entidade autorreguladora, uma vez que 

competirá a esta a gestão do MRP, nos termos do art. 37 da Minuta B.  

 

489. Neste ponto, é importante observar que a eficiente atuação da BSM em 

sua atividade de autorregulação produz, entre outros, o efeito de reduzir as 

incidências de acionamento do mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Ou 

seja, ao utilizar valores oriundos da taxa de administração incidente sobre o 

patrimônio do MRP para o custeio geral de todas suas atividades (supervisão, 

fiscalização e orientação de participantes, além das próprias despesas de 

administração do contencioso do MRP), a entidade autorreguladora mitiga os 
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sinistros contra o MRP, e portanto diminui as eventuais contribuições dos 

participantes de mercado para o MRP ao longo do tempo.  

 

490. Tal fato decorre de um princípio de prevenção geral segundo o qual a 

certeza de uma fiscalização eficiente aumenta o investimento, pelos 

participantes, em medidas de governança e controle.    

 

491. Assim, para garantir o controle do emprego adequado dos recursos 

oriundos dessa taxa de administração, a regra poderia exigir da entidade 

autorreguladora o fornecimento periódico à CVM de demonstrativo de fontes e 

usos desses recursos utilizados. 

 

 

IV.1.6. Competências do autorregulador (arts. 8º a 15)  

 
492. Como já explicitado ao longo desta Manifestação, as propostas contidas 

na Minuta B cobrem diversos pontos críticos para o funcionamento do 

autorregulador. Além disso, a complexidade e criticidade das atividades de 

autorregulação tendem a aumentar em ambiente com duas ou mais 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura atuando no mesmo 

segmento de negócios e produtos, ou mesmo em segmentos diferentes. 

 

493. Nesse contexto e considerando o nível de complexidade às mudanças 

propostas na Minuta B, acreditamos que quaisquer ampliações de competências 

do autorregulador nesse momento podem adicionar riscos e desafios 

precipitados vis-à-vis o desenvolvimento do mercado brasileiro. Por esse motivo, 

entendemos crucial que a ampliação de competências do autorregulador seja 

precedida de uma análise pelo regulador dos impactos que as mudanças 

propostas na Minuta B terão ao longo do tempo, com o objetivo de verificar os 

benefícios e os custos gerados aos regulados. 

 
494. As ampliações de competência previstas na Minuta B que, na visão da 

B3, não deveriam ser implementadas, ao menos não nesse momento são (i) 

enforcement de investidores com acesso direto aos mercados organizados (art. 

52, inciso III); (ii) definição de requisitos mínimos para administradoras de 
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mercado e operadoras de infraestrutura (art. 10, inciso V); (iii) definição de 

quantidade para grandes lotes (art. 10, inciso VII); e (iv) definição de requisitos 

de participantes (art. 15). 

 
495. A respeito, inicialmente, nos parece que a supervisão de infraestruturas 

de mercado adiciona atividades hoje estranhas à função e dia-a-dia do 

autorregulador e que trazem, potencialmente, complexidade de coordenação 

com o BCB, que já realiza tal supervisão. Portanto, por ora, entendemos que 

essa competência não deve ser incluída no escopo da BSM. 

 
496. Os administradores de mercado que possuem essa infraestrutura 

integrada ao seu negócio já contam com mecanismos de supervisão interna, os 

quais são fiscalizados pelo BCB e CVM, sendo que a atuação do autorregulador 

nessas situações levaria à redundância da supervisão, agregando apenas custo 

à atividade de autorregulação.  

 
497. Em relação à supervisão do autorregulador sobre investidores com 

acesso direto aos mercados organizados (DMA – Direct Market Access), a 

incumbência de supervisionar investidores, como é de conhecimento da CVM, 

não é estranha às atividades de autorregulação de administradores de mercados 

organizados.  

 
498. A BSM, para cumprir com seus deveres de autorreguladora dos mercados 

da B3, e com o intuito de zelar pela integridade e regular funcionamento do 

mercado, fiscaliza e supervisiona 100% das operações cursadas na B3 para 

identificar, dentre outras situações, práticas abusivas e verificar a atuação das 

pessoas autorizadas a operar nos mercados administrados pela B3 no combate 

a tais práticas. 

 
499. Para analisar se a pessoa autorizada a operar nos mercados da B3 atuou 

de forma diligente e conforme as regras do mercado de valores mobiliários, é 

imprescindível que a BSM analise as operações realizadas em nome de 

investidores. 

 
500. Caso eventuais irregularidades sejam identificadas pela autorregulação, 

a ICVM 461 permite que a BSM adote medidas de enforcement em relação às 
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pessoas autorizadas a operar nos mercados administrados pela B3 e comunique 

a CVM sobre os fatos, já que, atualmente, não há competência para adotar 

medidas de enforcement em relação aos investidores. 

 
501. Desta forma, a Minuta B passa a dispor de uma atividade que já é feita 

pela autorregulação, com ênfase para a atuação de supervisão e enforcement 

em relação aos investidores com acesso direto. 

 
502. No entanto, entendemos que a atuação do autorregulador deve estar 

restrita à supervisão de ofertas e operações em nome desses investidores, não 

abrangendo outros aspectos como, por exemplo, as atividades de auditoria 

desenvolvidas pela autorregulação para verificação do cumprimento de regras 

de controles internos por esses investidores. 

 
503. Também de acordo com nosso entendimento, não está claro se a 

competência para eventual aplicação de medida de enforcement seria do 

autorregulador ou do regulador em situações onde o autorregulador identificar 

irregularidade praticada por um investidor com acesso direto, na qual parte do 

ilícito foi realizada por um canal diferente, por exemplo, a mesa de operações.  

 

504. Como sabemos, o enforcement sobre esses investidores cria uma 

assimetria importante e indesejável – porque unicamente baseada na 

modalidade de acesso – entre investidores com e sem acesso direto. Além disso, 

quando o mesmo investidor cometer um ilícito, parte por meio do acesso direto, 

e parte por outra modalidade de acesso, acontecerá um potencial conflito de 

competência, sendo necessário haver uma coordenação entre o autorregulador 

e a CVM67. E em alguns casos – quando em uma ponta houver um investidor 

que tiver atuado por meio de acesso direto e na outra um outro investidor que 

utilizou outra modalidade de acesso – nem mesmo a melhor coordenação 

possível resolverá, pois um deles será julgado pelo autorregulador e outro pela 

 
67 Se a CVM entender que essa competência deve ficar sob os cuidados do autorregulador, 
sugerimos que, se o autorregulador identificar irregularidades praticadas por um investidor com 
acesso direto, na qual parte do ilícito foi realizada por um canal diferente, como por exemplo a 
mesa de operações, a competência para eventual aplicação de medida de enforcement 
continuaria com o autorregulador. Se for esse o entendimento da CVM, sugerimos que essa 
possibilidade seja contemplada na norma, para evitar eventual questionamento posterior sobre 
conflito de competências. 
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CVM, com alto potencial para existência de decisões conflitantes (absolvição x 

condenação; condenações potencialmente desproporcionais; apreciação de 

prova com valoração diferente; acesso a mais elementos de prova).  

 
505. Soma-se a isso o fato de que muitos investidores com acesso direto se 

encontram em outras jurisdições e, com isso, a obtenção de prova, 

tecnicamente, só pode se dar por meio dos canais tradicionais de cooperação 

jurídica internacional. Diferentemente da CVM, a BSM não tem acordos bilaterais 

com as autoridades de regulação e de autorregulação de outros países.  

 
506. Em todo caso, a B3 entende que o enforcement de investidores com 

acesso direto ao mercado deveria permanecer sob a responsabilidade da CVM, 

sendo preciso ajustar o art. 52, inciso III, da Minuta B, que confere essa 

competência adicional ao autorregulador. 

 
507. Ainda sobre esse tópico, a expressão “demais participantes” utilizada no 

art. 8º, inciso III, da Minuta B pode apresentar confusão em relação à definição 

de participante trazida no art. 2º, inciso IV, da Minuta B. Portanto, é preciso que 

essa redação seja alterada para refletir com mais precisão a real intenção da 

CVM.  

 
508. Em relação à edição de regras pelo autorregulador sobre os requisitos 

mínimos que devem ser exigidos para a admissão de associados ou contratantes 

(art. 10, V, da Minuta B), entendemos que essa atividade não deveria ser de sua 

competência, pois essa atribuição aumentaria o custo de observância sem a 

contrapartida do benefício, uma vez que tais requisitos mínimos já são 

estabelecidos em norma. 

 
509. Com efeito, a CVM, na Minuta A, já estabeleceu quais serão os requisitos 

para que as entidades administradoras de mercado organizado sejam 

autorizadas a operar. Ademais, as entidades operadoras de infraestrutura do 

mercado financeiro são reguladas por leis, instruções próprias da CVM e normas 

editadas por outros reguladores, as quais também estabelecem requisitos para 

que sejam autorizadas a operar. 
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510. O art. 6º da Minuta B também já contempla o que o autorregulador deveria 

estabelecer sobre a questão do processo de vinculação, devendo tal 

procedimento ser fixado em estatuto, o qual será aprovado pela CVM. Assim, 

pode haver redundância normativa entre a redação do art. 6º e do art. 10, inciso 

V, da Minuta B. 

 

511. Vale ressaltar, por fim, que a atividade de estabelecer regras de requisitos 

mínimos para admissão de novos entrantes possui um conflito de interesses 

inerente para o autorregulador, uma vez que pode gerar questionamentos sobre 

a flexibilização de requisitos ou criação de barreiras para a entrada de uma nova 

administradora de mercado ou operadora de infraestrutura. 

 
512. Nesse sentido, sugerimos que a previsão do art. 10, inciso V, seja excluída 

do rol de competências do autorregulador, devendo prevalecer o disposto no art. 

6º. 

 
513. Ainda, vale mencionar que a própria supervisão sobre entidades 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura, prevista no art. 8º, 

§1º, também pode ter como consequência a mesma natureza de conflito de 

interesses, considerando que o autorregulador estará vinculado de forma distinta 

a essas entidades. Além disso, a supervisão e definição de requisitos mínimos 

para operadoras de infraestruturas adiciona complexidade às atividades do 

autorregulador, no sentido que demandarão maior nível de coordenação com o 

BCB. Portanto, por ora, recomendamos que essas competências não sejam 

incluídas no escopo do autorregulador. 

 
514. Sobre o cálculo e divulgação das quantidades a partir das quais a 

negociação de valores mobiliários pode ser considerada como sendo de grandes 

lotes, entendemos que não se trata de competência do autorregulador. 

 

515. Atribuir essa competência ao autorregulador pode criar um conflito de 

interesses e gerar questionamentos dos participantes ou das entidades 

administradoras de mercado sobre os critérios e regras adotados para definição 

de grandes lotes, uma vez que pode contrariar a estratégia de negócios de 

entidades que competem no mesmo segmento. 
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516. Portanto, sugerimos que a previsão do art. 10, inciso VII, também seja 

excluída do rol de competências do autorregulador e que o cálculo e divulgação 

das quantidades a partir das quais a negociação de valores mobiliários pode ser 

considerada como sendo de grandes lotes fique sob responsabilidade da CVM. 

 

517. Não obstante, o autorregulador, conforme disposto no art. 10, inciso VI, 

poderia sempre opinar, a pedido da CVM, acerca de cálculos e parâmetros que 

caracterizariam uma negociação como sendo de grandes lotes e, também, 

fiscalizar os negócios realizados nessa condição. 

 

518. A nosso ver, o estabelecimento de requisitos mínimos para admissão de 

participantes, prevista no art. 15 da Minuta A, deveria caber à CVM, evitando, 

assim, a arbitragem entre diferentes entidades administradoras e fragilização do 

mercado. Numa situação de competição, para que haja atração de participantes, 

uma entidade administradora de mercados organizados poderia fixar requisitos 

mínimos que diminuam o atual padrão de qualidade de controles e 

procedimentos de um participante, proporcionando uma situação de race to the 

bottom, com a precarização do atual sistema de regras e controles exigidos dos 

participantes, caso não houvesse a atuação do regulador. 

 

519. Além dos requisitos mínimos fixados pela CVM, deve-se observar que 

definição de outros requisitos de admissão é uma questão de estratégia 

comercial de cada administradora de mercado, considerando o seu modelo de 

negócio. 

 

520. Esse tipo de discussão de estratégia comercial não é um assunto que o 

autorregulador deva se envolver, até para evitar situações de conflito de 

interesses, que seria inerente a essa discussão, uma vez que as regras criadas 

pela entidade autorreguladora podem levar a questionamentos sobre inibição de 

uma competição entre as entidades administradoras às quais está associado ou 

presta serviços. 

 
521. Assim, sugerimos que a previsão do art. 15 seja excluída do rol de 

competências do autorregulador, de modo que cada entidade administradora de 

mercado, com a existência de requisitos mínimos estabelecidos pela CVM e/ou 

sob aprovação da CVM, fixe tais requisitos mínimos para os participantes. 



 

151 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

 
522. Nesse caso, assim como no de grandes lotes, o autorregulador 

continuaria podendo opinar, a pedido da CVM, acerca de tais requisitos mínimos 

para participantes e a sua adequação para cada tipo de mercado, nos termos do 

art. 10, inciso VI. 

 
523. Em suma, de um modo geral, as situações acima têm o potencial de gerar 

conflitos de interesses que envolvem o autorregulador, a administradora de 

mercado a qual este esteja vinculado e administradora de mercado ou operadora 

de infraestrutura contratantes de serviços, os quais podem se materializar 

quando essas entidades tiverem visões e propostas distintas, ainda que 

legítimas, sobre o mesmo assunto. Caso isso ocorra, o autorregulador teria que 

se posicionar e decidir sobre esse assunto, sendo que uma das administradoras 

de mercado o controlará do ponto de vista patrimonial, enquanto as outras 

entidades seriam contratantes dos seus serviços. 

 
524. Assim é que, pelas razões explicitadas acima, a adoção de gradualismo 

em uma mudança regulatória dessa importância e magnitude nos parece 

fundamental. Deve-se aguardar a entrada em vigor da nova regulação, a qual 

sugerimos que siga as diretrizes propostas nesta Manifestação, e o surgimento 

de novas administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura para que 

se verifiquem os reais impactos para as atividades do autorregulador. Somente 

após esse período de análise, ampliações de competência deveriam ser 

propostas e debatidas com o mercado. 

 
525. Dessa forma, essas competências deveriam se manter como 

responsabilidade dessa i. CVM e não do autorregulador nesse momento, sendo 

certo que a CVM sempre pode pedir o apoio do autorregulador em análises e 

estudos que a suportem em suas atividades e decisões. 

 

IV.1.7. Órgãos de governança, supervisão e julgamento do autorregulador 

 

526. O bom funcionamento da atividade de autorregulação reflete não apenas 

a qualidade da sua estrutura operacional e tecnológica ou do seu corpo técnico, 

mas também estruturas de governança, supervisão e enforcement bem 

estruturadas e funcionais. 
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527. Uma estrutura de governança bem definida e funcional desempenha 

papel relevante para a condução das atividades do autorregulador. Já as 

estruturas de supervisão são fundamentais para as atividades de enforcement e 

aplicação de sanções. 

 
528. Uma característica presente em alguns mercados como Canadá (IIROC68) 

e EUA (FINRA69) é que esses órgãos contam com membros não independentes, 

que podem ser vinculados a administradoras de mercado, operadoras de 

infraestrutura ou intermediários. 

 

529. A presença de pessoas que atuem no mercado, incluindo prestador de 

serviços para administradoras de mercado, operadoras de infraestrutura e 

intermediários, fortalece as instâncias de governança, supervisão e enforcement 

do autorregulador e o aproxima do mercado de forma saudável. Isso porque 

esses profissionais, por meio da experiência que possuem, contribuem 

diretamente para o melhor entendimento de questões críticas de mercado e 

mantêm o autorregulador atualizado sobre práticas e tendências. Deve-se 

observar que, pelo dinamismo e a rapidez com que o mercado se inova, é de 

extrema relevância a participação, no autorregulador, de pessoas que estejam, 

de fato, atuando no mercado e acompanhando sua evolução. 

 
530. Preocupações relacionadas a potenciais problemas de conflito de 

interesses decorrentes da presença de membros não independentes nesses 

órgãos são endereçadas por meio de políticas e controles específicos e, 

principalmente, pela maioria de membros independentes, que sempre é 

preservada nessas instâncias, mitigando tais riscos. 

 
531. A Minuta B propõe que as atividades de governança, supervisão e 

julgamento fiquem a cargo do conselho de autorregulação, não sendo 

necessário dividi-las em duas ou mais instâncias. A B3 concorda com essa 

proposta, pois acredita que é perfeitamente possível concentrar essas atividades 

de forma eficiente, sem a necessidade de adicionar custos decorrentes da 

criação de múltiplas instâncias. Aliás, já é assim que funciona na BSM. 

 
68 Benchmark Autorregulação, p. 2 
69 https://www.finra.org/about/governance/finra-board-governors 

https://www.finra.org/about/governance/finra-board-governors
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532. No entanto, discordamos da proposta que consta do art. 27, inciso I, da 

Minuta B, que define que o conselho de autorregulação deve ser composto 

exclusivamente por membros independentes. Essa proposta elimina todos os 

benefícios descritos nos parágrafos anteriores, com impactos negativos para o 

bom funcionamento e efetividade da atuação do autorregulador.  

 
533. A atividade de autorregulação pressupõe proximidade em relação às 

atividades do mercado. Nesse sentido, a proposta de composição do Conselho 

de Autorregulação apenas por conselheiros independentes seguramente irá 

distanciar substancialmente o autorregulador do mercado e, por consequência, 

prejudicar de forma irremediável a eficiência, a credibilidade e o reconhecimento 

do sistema de autorregulação. 

 
534. A composição do Conselho de Autorregulação por maioria de membros 

independentes já contribui para a independência nas decisões, permite o 

consenso e uma visão dinâmica e ponderada sobre o mercado. Há, ainda, a 

obrigatoriedade de declaração de impedimento pelo próprio conselheiro, e a 

garantia do pedido de suspeição pela parte que dão suporte e legitimidade para 

a decisão.  

 
535. Os critérios de impedimento e suspeição estão tratados no estatuto social 

do autorregulador e em seus regulamentos, que são aprovados pela CVM, 

permitindo ao regulador participar mediante inclusão de situações nesses 

documentos, tratando a preocupação apresentada na Minuta B pela CVM. 

 
536. A qualidade do julgamento e da decisão está ligada ao conhecimento do 

mercado. Quanto maior o conhecimento do conselheiro sobre o mercado e sua 

dinâmica, melhor o seu julgamento, proporcionando maior independência e 

menor possibilidade de o julgador ser eventualmente influenciado por outras 

opiniões, tais como da acusação e da defesa. O julgador experiente e bom 

conhecedor das práticas do mercado tem a habilidade de ponderar sobre os 

argumentos apresentados pelas partes nas discussões e decidir de maneira 

isenta as questões levadas ao seu conhecimento.  
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537. Um Conselho de Autorregulação composto exclusivamente por membros 

independentes tende a produzir decisões tão afastadas da realidade e de baixa 

qualidade quanto um composto apenas por membros não-independentes, o que 

é mais um argumento para que a composição do órgão decisório máximo do 

autorregulador seja desenhada de forma equilibrada e diversificada.  

 
538. Cabe lembrar que, uma vez empossado como membro do Conselho de 

Autorregulação, o indivíduo passa a ter deveres éticos e de atuação técnica, 

isenta e profissional, independentemente de sua condição de independente ou 

não-independente. O profissional que assume tal condição não representa, em 

absoluto, os interesses de eventuais participantes ou terceiros, devendo estar 

integralmente comprometido com o mandato do autorregulador, que é de 

preservação da eficiência e integridade do mercado. Esses deveres não são 

meras declarações de princípio, mas responsabilidades regulatórias cuja matriz 

se encontra na ICVM 461, nesse ponto mantida na norma posta em audiência 

pública, e como tais passíveis de responsabilização civil, penal e administrativa. 

 
539. Além disso, em uma indústria cada vez mais complexa, o conhecimento 

e a experiência direta de mercado dão ao julgador a capacidade de identificar 

tendências, determinar as implicações regulatórias dessas tendências e de 

reagir com mais rapidez e flexibilidade às mudanças no mercado. Portanto, essa 

experiência aumenta bastante a eficácia e eficiência da supervisão e aplicação 

de regras pelo autorregulador. Por outro lado, as decisões por membros 

exclusivamente independentes tendem a ser, no geral, mais conceituais e 

conservadoras, o que, nem sempre, é eficaz no cumprimento dos objetivos 

regulatórios. 

 
540. Considerando o exemplo da BSM, historicamente, não há registros de 

exploração do conflito de interesses e materialização desse risco, tampouco de 

intervenção judicial feita com base nesse tema, que justifique a mudança da 

regra atual. Pelo contrário, a BSM tem um histórico comprovado de execução 

eficiente das suas responsabilidades como autorregulador dentro do modelo 

hoje vigente. 

 
541. A nosso ver, o aspecto que melhor resolve essa questão é a proximidade 

do regulador, que supervisiona periodicamente o cumprimento dos objetivos 
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regulatórios pelo Departamento de Autorregulação e pelo Conselho de 

Autorregulação. Como as competências do regulador e do autorregulador são 

concorrentes, o regulador sempre guarda para si a possibilidade de atuar e tomar 

medidas, inclusive sancionadoras, caso entenda que o tratamento dado pela 

autorregulação nas matérias de sua competência tenha sido insuficiente.  

 
542. Em se tratando de um conflito competitivo mais direto entre instituições de 

mercado a que os membros do Conselho de Autorregulação estejam vinculados, 

o estabelecimento de critérios de elegibilidade de membros do Conselho de 

Autorregulação e de situações de impedimento e suspeição, a serem dispostos 

no estatuto social e nos regulamentos do autorregulador, podem se mostrar 

mecanismos importantes de mitigação desse risco, sob supervisão da CVM que 

aprova previamente esses documentos.  

 
543. Portanto, a participação de membros não independentes no conselho de 

autorregulação é fundamental para o bom funcionamento da autorregulação e é 

uma prática no Brasil e em outros países, como é o caso do Board of Governors 

da FINRA.   

 
544. É também um pleito do mercado a participação no Conselho de 

Autorregulação da entidade autorreguladora. A leitura é que os conselheiros não 

independentes agregam valor e contribuem para que a autorregulação esteja 

conectada com o dia a dia, com a dinâmica do mercado. Assim, a ausência de 

participação de membros do mercado no Conselho de Autorregulação pode 

prejudicar o relacionamento do autorregulador com o supervisionado e, por 

consequência, o reconhecimento da autorregulação. 

 
545. Por esses motivos, propomos que seja mantida a regra atual definida no 

caput do art. 47 da ICVM 461, que estabelece que o Conselho de Autorregulação 

deve ser composto por pelo menos 2/3 de membros independentes. 

 
546. Seguindo nessa mesma linha, a Minuta B aumenta a restrição do conceito 

de independência dos membros do Conselho de Autorregulação se 

compararmos com a redação da atual ICVM 461 e, inclusive, com o exposto na 

Minuta A sobre o tema. Para que haja a efetiva participação do mercado no 

Conselho de Autorregulação, tendo em vista a importância acima destacada, 
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entendemos que os limites impostos na atual ICVM 461 são suficientes para 

delinear o conceito de independência dos membros do Conselho de 

Autorregulação. Além disso, seria proveitoso as Minutas A e B compartilharem 

dos mesmos princípios e conceitos para consideração de membro independente 

em seus órgãos; assim, no limite, a Minuta B deveria ter a mesma redação 

daquela proposta na Minuta A, caso esta i. CVM entenda que não deva 

permanecer os mesmos conceitos da atual ICVM 461. 

 
547. Com relação à criação de câmaras consultivas previstas no art. 35, 

entendemos ser de grande valor a criação de canais como esse, que fortalecem 

o diálogo entre o autorregulador e diferentes entidades de mercado. No entanto, 

esses canais de diálogo não se confundem e, consequentemente, não 

substituem a importância da presença de profissionais de mercado nos órgãos 

de governança, supervisão e enforcement do autorregulador. 

 
548. Ainda em relação às câmaras consultivas, deve-se estabelecer câmara 

específica a ser composta exclusivamente por representantes de 

administradoras de mercado e operadoras de infraestrutura, tanto associadas 

quanto contratantes de serviços, com a finalidade de discutir a atuação do 

autorregulador em seus respectivos mercados e opinar sobre seu plano de 

trabalho. 

 
549. Deve-se, também, assegurar a existência de canal específico entre o 

autorregulador, administradora de mercado proprietária de seu patrimônio e a 

CVM para que sejam realizadas discussões orçamentárias. 

 
550. Sobre o mandato dos membros do conselho de autorregulação, 

entendemos que a proposta deveria permitir, ao menos, mais uma recondução. 

Cabe ressaltar que, historicamente, não há nenhum risco materializado que 

justifique a alteração da regra atual. 

 
551. Pelo contrário, a experiência mostra que três mandatos produzem efeitos 

positivos. Isso porque a atividade de julgamento pressupõe experiência, estando 

a qualidade do julgamento, no geral, diretamente relacionada à experiência do 

julgador. Além disso, há custos incorridos pela BSM na formação dos julgadores. 
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552. Por fim, com relação à proposta de renovação anual de, no mínimo, 1/3 

(um terço) dos membros do conselho de autorregulação, entendemos que a 

renovação deveria ocorrer a cada 2 (dois) anos. Caso prevaleça a regra 

proposta, em três anos, poderia haver a renovação da integralidade do Conselho 

de Autorregulação, o que, como já mencionado, não se configura como tempo 

suficiente para a formação do julgador. 

 
 

IV.1.8. Preservação da equidade de tratamento dado a administradoras de 

mercado e operadoras de infraestrutura 

 

553. Como mencionado acima, a definição da contraprestação paga por 

administradora de mercado ou operadora de infraestrutura pela contratação dos 

serviços de autorregulação deve ser feita com base em princípios de equidade 

e isonomia. 

 

554. Esses princípios também devem balizar outras decisões relacionadas ao 

funcionamento dos mercados, das administradoras de mercado e das 

operadoras de infraestrutura. Nesse sentido, caso essa i. CVM dispense uma 

dessas entidades ou segmento de mercado administrado de qualquer aspecto 

ou requisito de autorregulação previstos na Minuta B, tal dispensa deve se 

aplicar igualmente e imediatamente a mercados análogos de outras 

administradoras de mercado ou operadoras de infraestrutura.  

 

 

IV.1.9. Cronograma de adaptação 

 

555. A Minuta B prevê que, no prazo de até 3 meses após a entrada em vigor 

da norma, as entidades administradoras de mercado e as operadoras de 

infraestrutura que estejam em funcionamento deverão indicar à CVM a 

instituição que exercerá as atividades de regulação e supervisão previstas na 

norma e apresentarão proposta de cronograma para a realização das 

adaptações necessárias ao cumprimento de suas disposições. 
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556. A respeito, conforme mencionado ao longo desta Manifestação, 

entendemos que cada entidade deveria ter a liberdade de montar a sua própria 

estrutura autorregulatória, de acordo com a sua estratégia e modelo de negócios. 

Não obstante, a B3 e a BSM colocam-se, desde já, à disposição para a prestação 

de serviços de autorregulação a quaisquer novos entrantes, seguindo as 

diretrizes propostas nesta Manifestação.  

 

 

IV.2. Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos - MRP 

 

IV.2.1. Unificação do MRP (arts. 37 a 44)  

 

557. A respeito das regras e diretrizes estabelecidas na Minuta B para o MRP, 

a B3 e a BSM já se manifestaram anteriormente, em ofício conjunto enviado para 

a CVM (Ofício OF/BSM/DAR-3490/2019, de 04.09.2019), no qual apresentaram 

seus argumentos sobre o tema, os quais ficam ora reiterados. 

 

558. A nossa ver, a proposta contida na Minuta B sobre o MRP merece exame 

apartado e independente das demais disposições que tratam da atividade de 

autorregulação. Embora, no atual momento, a BSM seja a responsável pela 

administração do MRP, tal incumbência não se insere nem se confunde com a 

atividade de autorregulação.   

 
559. Nessa direção, destacamos, com base em pesquisa de benchmarks 

regulatórios em outras jurisdições (EUA, Reino Unido, Canadá, China, Austrália 

e África do Sul), que a atividade de administração de compensation funds, como 

o MRP, não se confunde com a função de atividade autorreguladora. Em sua 

maior parte, os compensation funds são administrados por entidades 

especialmente voltadas à sua condução, que contam com governança própria. 

É o caso dos EUA, em que o compensation fund local é administrado pela 

Securities Investor Protection Corporation (“SIPC”); do Reino Unido, em que o 

compensation fund é administrado pela Financial Services Compensation 

Scheme Limited (“FSCS”); do Canadá cujo compensation fund  é administrado 

pela Canadian Investor Protection Fund (“CIPF”); da China, em que o 

compensation fund é conduzido pela China Securities Investors Protection Fund 
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Corporation (“SIPF”); e da Austrália, em que o compensation fund da ASX é 

administrado pela Securities Exchanges Guarantee Corporation Limited 

(“SEGC”) , que não desempenha atividade de autorregulação70.  

 
560. Salientamos, ainda, que o modelo de autorregulador descrito pela OICV-

IOSCO71 não prevê a atividade de administração de fundos de compensação 

como um dos elementos de competência de entidades autorreguladoras. 
 

IV.2.2. Proposta de MRP prevista na Minuta B 

 

561. A proposta formulada no Edital é de “existência de um único mecanismo 

de ressarcimento de prejuízos (MRP), administrado pelo autorregulador 

unificado, ao qual as entidades que venham a ser autorizadas pela CVM a 

administrar mercados de bolsa e balcão passariam a estar automaticamente 

vinculadas”. 

 

562. Nesta Manifestação se demonstrará que tal proposta, do modo como está 

formulada, poderá levar a uma indevida expropriação de recursos investidos pela 

B3 em sua subsidiária BSM, em prejuízo da confiança na estabilidade do modelo 

regulatório anterior e da proteção ao direito de propriedade assegurada na ordem 

constitucional brasileira.  

 
563. Também se demonstrará que, com a intenção de fomentar o 

desenvolvimento da concorrência no mercado de bolsa e balcão, a proposta 

poderá implicar, em verdade, a produção de importante efeito carona (free rider) 

para uma nova entidade administradora de mercados72. Tal desvio poderá levar 

ao efeito contrário do pretendido pelo regulador, inibindo novos investimentos, 

tanto por parte da B3, como de um potencial concorrente que pretenda ingressar 

nesse mercado.  

 
70 Cf. estudo de benchmark conduzido por consultorias jurídicas locais, com o auxílio do escritório 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Consultores em Direito Estrangeiro. 
71 OICV-IOSCO - Model for Effective Regulation - Report of the SRO Consultative 
Committee  (2000), pg 4. Disponível em 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf - acesso em maio/2020. 
72 O efeito free rider abordado nesta Manifestação envolve eventual nova administradora de 
mercados interessada em competir no mercado de bolsa. Não se trata aqui, para os fins desta 
Manifestação, de efeito carona de novos intermediários. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD110.pdf
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564. Apoiando-se no direito comparado, será demonstrado, ainda, que a 

manutenção de um único fundo para servir de MRP pode não ser a melhor 

opção, do ponto de vista do direito concorrencial.  

 

565. Ao contrário, verificar-se-á que o MRP não consubstancia essential facility 

e, mais que isso, que a multiplicidade de mecanismos pode representar um 

importante diferencial para a concorrência, sob determinadas condições, em 

benefício do próprio mercado. 

 

566. Por fim, serão formuladas propostas de modelos alternativos que 

potencialmente acomodarão todos os interesses impactados, protegendo, por 

um lado, os investimentos realizados pela B3, considerando o ambiente 

regulatório atual e, de outro lado, preservando os interesses de um potencial 

concorrente que venha a ingressar nos mercados por ela administrados. 
 

IV.2.3. A delimitação da divergência: propriedade sobre o MRP, frente à 

finalidade do MRP 

 
567. No entendimento da B3, a proposta de compartilhamento do MRP 

constitui expropriação, vedada pelo teto constitucional73, na medida em que 

desconhece que os referidos recursos constituem propriedade privada, de 

titularidade exclusiva da B3, por meio da sua subsidiária BSM, e que tais 

recursos foram aportados no MRP com base na legítima expectativa de que seria 

preservada a sua finalidade constitutiva, qual seja, a de servir como instrumento 

de promoção da segurança dos ambientes de negociação administrados pela 

B3.  

 
568. Com efeito, a proposta ora em exame parece partir da premissa, a nosso 

ver equivocada, de que os recursos do MRP não pertenceriam efetivamente à 

B3, mas formariam, em vez disso, espécie de bem comum, de titularidade difusa, 

provenientes dos participantes e destinados a atender indiscriminadamente aos 

seus interesses. Esse fato se evidencia a partir das manifestações apresentadas 

 
73 A expropriação da propriedade privada, sem indenização, é vedada por regra constitucional 
(Constituição Federal, art. 5o, caput, inc. XXII e inc. XXIV). 
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por essa i.CVM, no contexto do compartilhamento do MRP. Com efeito, no Edital, 

encontra-se a seguinte ponderação: 
 

“O patrimônio do MRP consiste em um patrimônio apartado, que foi 

formado preponderantemente pelas contribuições diretas dos 

intermediários, inclusive, no contexto anterior à desmutualização, na 

condição de associados que detinham direitos de acesso às instituições. 

Tendo em vista que uma nova entidade administradora do mercado de 

bolsa tenderá a ter como participantes os mesmos intermediários que 

contribuíram para a formação do patrimônio do MRP, a unificação desse 

mecanismo poderia contribuir para a redução de custo de observância e 

para promover eficiência na alocação de recursos. 

 
569. Antes disso, SMI, ao se pronunciar no âmbito dos estudos de 

reformulação da ICVM 461 (processo nº 19957.007076/2019-11)74, havia 

defendido do seguinte modo a possibilidade de unificação do MRP: 

 

“14. Em primeiro lugar, é importante dizer que o patrimônio do fundo de 
garantia das bolsas de valores (BOVESPA e BVRJ) foi formado a partir 
de contribuições dos antigos membros das bolsas, ou seja, dos 
intermediários que, na condição de associados, detinham direitos de 
acesso às instituições. Essas contribuições correspondiam a um 
percentual incidente sobre os volumes operados por cada intermediário, 
excluindo-se as operações para suas carteiras próprias. (...) 
 
16. O fato de as bolsas serem mutualizadas tinha uma consequência 
bastante relevante em caso de o fundo deixar de se fazer necessário, pois 
eventual reversão dos recursos para as bolsas equivaleria à sua reversão 
os próprios intermediários que, de fato, eram os proprietários dos títulos 
das bolsas e, consequentemente, os beneficiários dos recursos 
recebidos. É razoável supor-se que o fundo de garantia somente deixaria 
de ser necessário em caso de liquidação de uma bolsa, hipótese em que 
o patrimônio remanescente, incluindo-se eventuais recursos revertidos, 
seria distribuído aos intermediários membros daquela bolsa. 

 

 

 
74 Em que se discutiram os pressupostos que deram origem a esta Audiência Pública. 
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570. Os trechos acima evidenciam que o raciocínio para propor a unificação do 

MRP seria o seguinte: (i) se foram os intermediários que promoveram a maior 

parte dos aportes nos fundos que deram origem ao MRP; (ii) se os clientes 

desses intermediários são os destinatários das indenizações pagas por esse 

mecanismo; e (iii) se são esses mesmos intermediários que acessarão os 

ambientes de uma nova entidade administradora de mercados; não haveria 

motivos para que se duplicasse uma estrutura que eles já constituíram75. No 

limite, poder-se-ia abstrair, ainda, que os recursos do MRP, advindos dos 

participantes, não seriam de titularidade das Bolsas, mas do mercado, tido como 

entidade abstrata. 

 
571. Há, contudo, algumas imprecisões nesse raciocínio. Não há, no direito 

brasileiro, a figura de um patrimônio difuso, que não se prende a um titular 

determinado. Todo o patrimônio deve se encontrar na esfera de direitos de uma 

pessoa, natural ou jurídica. O mercado, como entidade abstratamente 

considerada, não é sujeito de direitos ou de obrigações. Portanto, sob este ponto 

de vista só há duas possibilidades:  

 
(i) ou o patrimônio, não obstante tenha sido aportado no MRP, 

permaneceu na esfera de propriedade de cada uma das 

corretoras que fez contribuições para a formação desse fundo; 

  

(ii) ou o patrimônio, após a contribuição, transferiu-se às Bolsas (e, 

depois, à entidade autorreguladora), e hoje se encontra sob sua 

titularidade (ainda que o poder de dispor dos recursos só possa 

ser exercido nos limites da finalidade regulatória para a qual ele 

foi constituído). 

 
572. A alternativa (i) não prospera. Para que os recursos transferidos ao MRP 

permanecessem, ainda que de modo indireto, vinculados a cada uma das 

corretoras que promoveu a respectiva contribuição, seria necessário que esses 

recursos fossem alocados a uma estrutura que, do ponto de vista societário, 

preservasse essa vinculação. O melhor exemplo de uma estrutura com essas 

características é o do Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”). O FGC foi 

 
75 Salvo hipótese de elevação dos riscos cobertos, caso em que o próprio edital da Audiência 
Pública admite a complementação de recursos que hoje compõem o fundo. 
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constituído como uma Associação Civil de finalidade específica, conforme 

Resolução CMN nº 2.211/95, da qual participam, como associadas, todas as 

instituições financeiras que promovem aporte a esse fundo.  

 

573. Assim, não obstante os recursos que integram o FGC sejam de 

titularidade dessa pessoa jurídica, as associadas conservam, sob o ponto de 

vista societário, o controle quanto às decisões de alocação desses recursos, 

sendo inclusive responsáveis por analisar as contas e aprovar as demonstrações 

financeiras da entidade. Para que a constituição de um fundo patrimonial 

preserve, portanto, de algum modo, a vinculação entre os recursos aportados e 

as entidades que promoveram as contribuições, é preciso que se lance mão de 

uma estrutura societária compatível com tal intenção. Isso não ocorreu no caso 

do MRP. 

 
574. Além disso, para que a propriedade sobre os recursos transferidos ao 

MRP permanecesse, de algum modo, sob a esfera jurídica das corretoras seria 

necessário compreender como, na prática, essa estrutura proprietária se 

materializaria. Há corretoras que há muito se extinguiram, mas que, quando 

atuantes, fizeram aportes nos antigos Fundos de Garantia. As corretoras que 

hoje operam, por sua vez, muitas vezes fizeram aportes desproporcionais à 

utilização dos recursos do fundo. Do mesmo modo, é evidente que as corretoras 

antigas e atuantes não contabilizam esses valores aportados como patrimônio 

próprio. Não há como estabelecer uma ligação direta (e nem indireta), do ponto 

de vista de propriedade, entre os recursos do MRP e cada um dos participantes 

ativos no mercado. A propriedade sobre esses recursos, portanto, foi transferida 

à B3, inicialmente, e à BSM, após sua constituição. 

 
575. Diante dessas dificuldades, o entendimento formulado por essa i. 

Autarquia parece caminhar no sentido de observar que, não obstante a 

transferência do patrimônio tenha se efetivado, a conexão entre os recursos e 

seus contribuintes não teria se rompido de modo completo76.  

 
76 Conforme mencionado, no relatório da SMI no Processo 19957.007076/2019-11, a área 
técnica apoia essa posição a partir da análise da disciplina de dissolução desses fundos, nos 
seguintes termos: 16. O fato de as bolsas serem mutualizadas tinha uma consequência bastante 
relevante em caso de o fundo deixar de se fazer necessário, pois eventual reversão dos recursos 
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576. Com todo o respeito, há alguns equívocos nesse raciocínio. O primeiro 

deles reside em uma interpretação equivocada do instituto da propriedade 

fiduciária, para cuja aplicação é fundamental diferenciar a estrutura proprietária 

sobre um bem, da vinculação de sua utilização para determinada finalidade. O 

segundo, em uma interpretação imprecisa da disciplina que regula a dissolução 

dos antigos fundos de garantia. O terceiro, por fim, é o de negar vigência ao 

princípio de separação de patrimônios entre as pessoas jurídicas e seus 

sócios77. 

 

577. Os pontos elencados acima serão individualmente explorados a seguir. 

 

IV.2.4. A titularidade sobre o MRP: estrutura proprietária e destinação 

fiduciária dos recursos 

 

578. Não nos parece ser possível, como já mencionado, inferir que a 

propriedade sobre recursos que integram um fundo se dá em favor de uma 

universalidade difusa e indeterminada de agentes (o mercado, abstratamente 

considerado). O patrimônio deve, necessariamente, se vincular a um titular. 

 
para as bolsas equivaleria à sua reversão os próprios intermediários que, de fato, eram os 
proprietários dos títulos das bolsas e, consequentemente, os beneficiários dos recursos 
recebidos. É razoável supor-se que o fundo de garantia somente deixaria de ser necessário em 
caso de liquidação de uma bolsa, hipótese em que o patrimônio remanescente, incluindo-se 
eventuais recursos revertidos, seria distribuído aos intermediários membros daquela bolsa. (...) 
19. Elaborada no contexto da desmutualização das bolsas, a Instrução CVM nº 461/2007 já não 
menciona a reversão do patrimônio do mecanismo de ressarcimento de prejuízos (denominação 
adotada em substituição ao fundo de garantia) para as respectivas bolsas. De fato, a hipótese 
de distribuição de recursos constante do art. 86 da norma está condicionada à aprovação da 
CVM e menciona a possibilidade de distribuição dos recursos remanescentes aos contribuintes 
para a formação do patrimônio do mecanismo de ressarcimento. 20. Na visão da SMI, a escolha 
terminológica da Instrução CVM nº 461/2007 não foi mera questão de semântica, mas partiu da 
constatação de que os recursos do MRP, em caso de insubsistência da finalidade da constituição 
do mecanismo, da comprovação de impossibilidade da formulação de novas reclamações e da 
inexistência de pendências financeiras ou processuais, deveriam ser restituídos aos 
responsáveis pela formação do patrimônio e não necessariamente às bolsas, como determinava 
a regulamentação anterior.  
77 Conforme determina o art. 49-A do Código Civil, que assim dispõe: 
“Art. 49-A.  A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou 
administradores. / Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um 
instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de 
estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício 
de todos.” 
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579. Também não é possível afirmar, conforme sucintamente demonstrado, 

que tal propriedade seja das corretoras que fizeram, ao longo de mais de 50 

anos, os aportes que formaram o MRP, desde a instituição do primeiro fundo de 

garantia com finalidade de ressarcimento de prejuízos, no ano de 196678.   

 
580. Logo, não há como, do ponto de vista jurídico, sonegar à B3, via sua 

subsidiária BSM, a propriedade sobre os recursos que constam no MRP. 

 
581. Para trazer ainda mais luz a esses temas, a B3 consultou, 

especificamente para esta manifestação, o ilustre Professor Gustavo Tepedino, 

Titular da Cadeira de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

que preparou o Parecer Tepedino. Ao analisar detidamente a matéria, o jurista 

chegou à conclusão de que não é possível ignorar a estrutura proprietária da B3 

(diretamente ou via subsidiárias), em relação aos Fundos de Garantia e, 

posteriormente, ao MRP:  

 
“Desde a década de 60, portanto, o regulador determinou a 

obrigatoriedade de criação de instrumento com finalidade específica de 

garantia por cada infraestrutura de mercado que viesse a operar no Brasil. 

Para tal propósito, determinou-se, nos termos do art. 47 da mesma 

Resolução, que “o Fundo de Garantia seria contabilizado isoladamente de 

outros fundos, reservas, bens ou provisões da Bolsa de Valores” e 

constituído de: 

I – 25% (vinte e cinco por cento) das importâncias pagas às Bolsas pela 

aquisição dos títulos patrimoniais de sua emissão; 

II -  taxa, a ser cobrada dos associados das Bolsas, independentemente 

de quaisquer outras que existam ou venham a existir, e equivalente a 1% 

(um por cento) das corretagens por eles recebidas, taxa essa que poderá 

ser elevada, em caráter permanente ou temporário, por decisão do 

Conselho de Administração da Bolsa de Valores, aprovada pelo Banco 

Central. 

Ambas as fontes de custeio corroboram o fato de que as bolsas 

então existentes eram as legítimas proprietárias do patrimônio que 

 
78 Res. CMN 39/1966, art. 47. 
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constituía seus respectivos fundos de garantia. A primeira fonte de 

custeio estabelecia a destinação de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

pago por cada associado para a aquisição do título patrimonial emitido 

pela Bolsa de Valores para composição do Fundo de Garantia, de tal 

maneira que esta significava parcela do próprio capital social da Bolsa 

(traduzido nos títulos por ela emitidos). Trata-se, pois, de patrimônio das 

Associações (no caso, as Bolsas de Valores, hoje B3) por expressa 

determinação regulatória (art. 3º da Resolução CMN n.º 39/1966) 

A segunda origem de contribuição se constitui, como visto, no pagamento 

efetuado pelos associados da bolsa, os então corretores de fundos 

públicos e as sociedades corretoras. Eis a contrapartida pelas atividades 

de manutenção e administração do fundo de garantia, desempenhadas 

pelas bolsas, com o propósito específico de trazer segurança aos 

investidores e ao mercado.” 

 

582. Como exposto no Parecer Tepedino, a transferência desses recursos ao 

Fundo de Garantia tinha como contrapartida o acesso pelo intermediário a um 

ambiente de negociação de riscos mitigados, o que o tornava mais seguro e 

atraente para os investidores: 

  

“Trata-se, como se vê, de taxas – posteriormente denominadas de 

contribuições – de natureza regulatória, vinculando as operações em 

bolsa à utilização remunerada do respectivo fundo, cuja manutenção e 

administração permite a preservação da garantia dos investidores do 

mercado em relação às operações realizadas no âmbito daquela 

determinada bolsa de valores.” 

 

583. Com efeito, os recursos aportados ao MRP (e aos antigos fundos de 

garantia) nunca foram destinados a beneficiar indiscriminadamente os 

participantes em geral do mercado. Ao contrário, sempre constituíram a 

contrapartida financeira para a entidade administradora oferecer, no âmbito de 

seus mercados, ambientes de negociação mais confiáveis e, por isso mesmo, 

mais atraentes para os investidores. Trata-se, portanto, de mecanismo que 

integra a infraestrutura da B3, que tem uma finalidade indissociável dos 
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investimentos que foram realizados para o aperfeiçoamento do funcionamento 

dos seus mercados.  

 

584. Desse modo, os recursos do MRP não só integram a propriedade privada 

da B3, como também se vinculam ao cumprimento de finalidade regulatória 

específica, que, desde a sua origem, está circunscrita aos mercados por ela 

administrados. Nas palavras do Professor Tepedino, o MRP está vinculado à B3 

tanto do ponto de vista da estrutura como da função proprietária: 

 

“Há que se compreender, portanto, no modelo regulatório brasileiro, essa 

característica central quanto à estrutura e à função dos fundos de 

garantia. Ao adotar semelhante modelo quando da instituição do MRP, o 

regulador, imbuído dessa concepção, confere (ao mercado e à(s) Bolsa(s) 

de Valore(s)) segurança jurídica quanto à propriedade privada, 

garantida constitucionalmente, e quanto à preservação da função de 

garantia para as operações realizadas naquele ambiente específico.  

(...) 

A rigor, mostra-se vetusta a construção doutrinária que afastou a noção 

geral de propriedade em favor do conceito de propriedades, de acordo 

com a função que desempenha cada titularidade dominical. Significa dizer 

que as restrições ao aproveitamento econômico da propriedade, impostas 

por exigências funcionais regulatórias, e voltadas ao atendimento de 

modelo de governança estabelecido pelo órgão regulador competente, 

não reduzem a tutela jurídica reservada pelo ordenamento ao 

proprietário e aos ativos que lhe pertencem. 

(...) 

Estabelecida a destinação exclusiva dos ativos que constituem o 

MRP à função de garantia, tal circunstância não macula o direito de 

propriedade do seu titular. Configura-se, dessa maneira, a propriedade 

fiduciária, adstrita pela ordem jurídica à função estabelecida pelo 

instituidor, mas que, nem por isso, rompe com o vínculo de pertencimento 

em relação ao seu legítimo proprietário e que merece, no ordenamento 

jurídico brasileiro, tutela constitucional (art. 5º, XXII,16 C.R.).” 
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585. Disso decorre que configura expropriação a alteração da finalidade do 

MRP que, desconhecendo a sua vocação constitutiva, tenha por efeito obrigar o 

seu proprietário a compartilhar a sua utilização com terceiros, transformando-a 

em espécie de bem comum de uso coletivo: O Professor Tepedino enfrentou a 

divergência encontrada em parte da doutrina79 acerca da qualificação jurídica do 

MRP como patrimônio de afetação. Afastando essa qualificação – já que o 

patrimônio de afetação demanda prévia autorização legislativa – o Professor 

Tepedino observa que ela, ao cabo, é indiferente para a questão que ora se 

discute, já que a função fiduciária dos recursos conferiria ao MRP efeitos 

semelhantes. Ressalta, contudo, que em nenhuma hipótese, tal característica 

poderá levar à consequência de converter a propriedade privada em propriedade 

coletiva: 

 

“Independentemente, contudo, de se caracterizar tal patrimônio como 

apartado ou de afetação, tecnicamente considerado, mostra-se 

induvidosa ‘in casu’ a sua função fiduciária, sendo a titularidade fiduciária 

adstrita aos negócios realizados no específico ambiente da bolsa a que 

pertence. A noção de negócio fiduciário associa-se à autonomia privada 

e pode ser estabelecida pela vontade dos interessados, como expressão 

do princípio da atipicidade contratual. Tanto o estabelecimento de função 

fiduciária quanto a caracterização de patrimônio de afetação, ao 

restringirem a finalidade da utilização dos respectivos ativos, não 

reduzem, em nada, a qualidade de proprietário ou a titularidade privada 

do ativo. Vale dizer, há aqui restrição de finalidade, não da qualidade 

do conteúdo proprietário. Em consequência, no caso do MRP, 

destinado a servir de garantia às operações (realizada na infraestrutura) 

do seu único proprietário, B3, a pretendida expansão pela CVM de sua 

utilização para garantia de estruturas diversas, abrangendo todo o 

mercado, equivale à expropriação de patrimônio privado, tout court. 

Não há de se confundir, em uma palavra, restrição de finalidade da 

propriedade com compressão da titularidade privada. 

 

 
79 Nelson Eizirik, Mercado de capitais – regime jurídico, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 224-
225. 
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É certo que o titular da propriedade fiduciária não utiliza o patrimônio para 

si, mas para promover o escopo pretendido. A finalidade de garantia, 

contudo, não tem o condão de transformar a propriedade privada em 

coletiva. Fosse assim, as incorporadoras que se valem do patrimônio de 

afetação nos seus empreendimentos não teriam a proteção garantida à 

propriedade privada. De outra parte, é a propriedade privada que 

assegura a consecução da função de garantia do patrimônio fiduciário.” 

 

586. De tudo decorre que, na melhor disciplina jurídica acerca da propriedade, 

os bens que integram o MRP, em verdade, não têm entre seus titulares, nem as 

corretoras, nem o mercado, como entidade abstratamente considerada. Seu 

titular, para todos os fins e efeitos de direito, é a BSM80, como braço regulatório 

constituído a partir dos investimentos promovidos pela B3. 

 

587. Toda a discussão, portanto, volta-se a observação de qual foi a finalidade 

estabelecida para esses recursos e, a partir dessa observação, da existência de 

modificação dessa finalidade com efeitos expropriatórios. 

 
 

IV.2.5. Os efeitos expropriatórios da alteração de finalidade dos recursos 

do MRP 

 
588. O MRP e, antes dele, os antigos Fundos de Garantia, foram estabelecidos 

de forma vinculada a sua finalidade. Tal finalidade, estabelecida no ato de sua 

constituição, deve permanecer uniforme, sob pena de potencialmente se 

frustrarem todos os eventuais investimentos feitos para a sua consecução.  

 

589. Em todo o histórico dos fundos de ressarcimento, seja à época em que as 

atividades de bolsa eram reguladas pelo CMN81, seja à época em que elas 

 
80 Como será abordado em tópico específico mais adiante.  
81 Até a edição da Lei nº 10.330/01, a competência para regulação de bolsas de valores era do 
CMN (Lei nº 4.595/64, art. 4º, inc. XXI). Durante o prazo em que foi responsável pela matéria, o 
CMN editou 5 resoluções disciplinando-a, a saber: (a) A Resolução CMN nº 39/66; (b) A 
Resolução CMN nº 922/84; (c) Resolução CMN nº 1.656/89; (d) Resolução CMN nº 2.690/00; (e) 
Resolução CMN nº 2.774/00.  
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passaram à CVM82, a regra foi a da existência de um fundo para cada 

administradora de mercados.  

 

590. Até a edição da ICVM 461, os normativos editados pelo CMN continham 

descrição minuciosa, não apenas das fontes dos recursos para os antigos 

Fundos de Garantia, mas também de sua contabilização segregada e da 

disciplina de sua liquidação. Em todas essas normas, não apenas ficava clara a 

vinculação de cada um dos fundos a uma bolsa específica, mas também era 

possível ir além: a existência de um fundo geral, unificado, parecia ser 

indesejada pelo regulador. 

 
591. Isso pode ser constatado a partir das regras para a dissolução dos antigos 

Fundos de Garantia, vigentes à época da constituição dos Fundos das antigas 

BM&F, Bovespa e da BVRJ. 

 
592. Em todas as Resoluções editadas pelo CMN antes da Lei 10.330/2001, 

esse órgão estabelecia a obrigação de que “As contribuições para o Fundo de 

Garantia, salvo a hipótese de dissolução da Bolsa, não poderão ser devolvidas 

aos seus associados”83.  

 

593. Em que pese essa regra, à primeira vista, dar a impressão de preservar a 

vinculação entre as contribuições feitas pelos participantes e os recursos 

mantidos pelos Fundos de Garantia84, trata-se de impressão equivocada. A 

consequência mais importante de tais dispositivos é de que eles, na verdade, 

fortalecem a regra de segregação entre os diversos fundos de garantia 

existentes.  

 
 

 
82 A competência regulatória para atividades de Bolsa foi transferida à CVM por força a partir da 
edição das Leis nº 10.303/01 e 10.411/02. Contudo, por meio da Decisão-Conjunta Bacen/CVM 
10, estabeleceu-se que os normativos anteriores permaneceriam vigentes até que esta autarquia 
disciplinasse de modo exauriente a matéria, o que ela só fez no ano de 2007 através da ICVM 
461. 
83 Resolução CMN nº 39/66, art. 56. Disciplina semelhante pode ser encontrada no art. 70, da 
Resolução CMN nº 922/84, no art. 54 da Resolução CMN nº 1.656/89 e no art. 53 da Resolução 
CMN nº 2.690/00.  
84 Essa foi a interpretação que lhe deu a CVM no Edital, como já mencionado. 
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594. Isso porque a norma não estabelece que tal devolução obedeça a uma 

proporção entre a contribuição de cada participante, e o valor restituído. 

Ao não fixar tal proporção, o que a regra em verdade deixa claro é que os 

recursos se integram ao patrimônio das bolsas e, na sua dissolução, são 

restituídos como qualquer outro bem de uma sociedade, na proporção do capital 

social. 

 

595. A demonstração desse fato é simples. À época em que foram editadas as 

diversas Resoluções do CMN, a regra geral do Código Civil de 191685 para a 

dissolução de Associações Civis era a de que, salvo disposição em contrário, 

seu patrimônio deveria se reverter, não a seus associados, mas a 

estabelecimento municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou 

semelhantes. 

 
596. A finalidade dessa regra, que de resto encontra eco no Código Civil de 

200286, é de possibilitar que os recursos aportados a uma associação possam 

manter a vinculação à sua finalidade, independentemente da eventual extinção 

da pessoa jurídica.  

 
597. Não haveria nenhum impeditivo legal a que o CMN estabelecesse, nas 

diversas resoluções que editou sobre o assunto, que o patrimônio dos Fundos 

de Garantia, na hipótese de extinção das Bolsas de Valores, fosse revertido, não 

a seus associados, mas para outro Fundo de Garantia, operado por uma 

diferente Bolsa de Valores, desde que congregasse os mesmos mercados 

atendidos pela Bolsa extinta.  Se não o fez, claramente isso mostra que o 

compartilhamento dos fundos não era o desejo do Regulador, à época. 

 
598. Em que pesem as modificações introduzidas pela ICVM 461, a regra geral 

de multiplicidade de Fundos não se alterou. O art. 85 da Instrução, inclusive, 

 
85 “Art. 22. Extinguindo-se uma associação de intuitos não econômicos, cujos estatutos não 
disponham quanto ao destino ulterior dos seus bens, e não tendo os sócios adotado a tal respeito 
deliberação eficaz, devolver-se-á o patrimônio social a um estabelecimento municipal, estadual 
ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.” 
86 “Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de 
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do art. 56 , 
será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por 
deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou 
semelhantes.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art56
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evidencia esse fato ao tratar de eventuais conflitos entre “entidades 

administradoras de mercado de bolsa quanto à responsabilidade dos respectivos 

mecanismos de ressarcimento”. 

 
599. Disso decorre que o arcabouço regulatório vigente, tanto antes da ICVM 

461, como depois dessa Instrução, orientava-se no sentido de que cada entidade 

administradora de mercados organizados dispusesse de fundo de garantia 

próprio para o ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos investidores dos 

mercados por elas administrados87. A finalidade da propriedade fiduciária, 

portanto, que exerce função de restringir o direito de propriedade da B3, era de 

cobertura, não dos mercados administrados por qualquer Bolsa de Valores, mas 

especificamente do mercado administrado pela B3. Qualquer alteração 

nesse panorama consubstancia expropriação, como bem observado pelo 

Professor Gustavo Tepedino: 

 
Por outras palavras, especialmente considerando que a proteção dos 

investidores de determinado ambiente negocial só se opera caso 

assegurada a titularidade privada do patrimônio com escopo de garantia 

àquela específica bolsa de valores, eventual tentativa de esgarçamento 

da função, de modo a ampliar seu escopo para outros ambientes 

negociais equivaleria concomitantemente à expropriação do 

patrimônio da B3 relativo ao MRP e ao esvaziamento de sua 

finalidade.  

 
 

IV.2.6. Outras imprecisões na interpretação da disciplina jurídica do MRP 

 
600. Os argumentos acima são, por si sós, suficientes à demonstração do 

efeito expropriatório que a proposta de compartilhamento do MRP poderá 

causar. Há, no entanto, importantes observações adicionais a fazer. 

 
601. Como já referido acima, a SMI considera que o fato de os recursos 

aportados ao MRP poderem retornar aos participantes na hipótese de dissolução 

 
87 Lembramos, por exemplo, que Bovespa, BM&F, BVRJ e até a antiga Bolsa de Santos 
possuíam fundos de garantia distintos. A regra sempre foi a de que cada administradora 
mantinha um fundo, inclusive quando atuavam em um mesmo segmento de mercado. 
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do fundo mitigaria a higidez de sua propriedade, por parte da B3. É o que se 

extrai da leitura da manifestação da SMI exarada nos autos do Processo 

19957.007076/2019-11, conforme transcrição feita acima.  

 
602. No entanto, esse raciocínio também não nos parece acertado, por 

diversos motivos:  

 
a. Identificar o patrimônio das Associações que administravam o 

mercado de bolsa a seus sócios implica desrespeito à regra 
segundo a qual o patrimônio da pessoa jurídica se distingue do 
patrimônio de seus sócios; 
 

b. Se o fato de certo patrimônio retornar aos sócios de uma 
entidade na hipótese de sua dissolução fosse suficiente para 
mitigar a respectiva propriedade, seria possível afirmar que 
nenhuma sociedade tem propriedade plena sobre seus bens; 

 
c. A própria ideia de que na dissolução das Bolsas, enquanto 

associações, os recursos retornariam a seus investidores é 
errada, uma vez que: 

 
i. Havia diversas categorias de associados nas antigas 

bolsas de valores, inclusive diversas pessoas físicas, e 
nem todos eram contribuintes dos antigos Fundos de 
Garantia; 

ii. O retorno dos recursos não se dava na proporção da 
respectiva contribuição, o que demonstra que, em 
verdade, a restituição não se operava em função da 
contribuição ao Fundo, mas por força do regime 
associativo; 

iii. Por ocasião das desmutualizações, houve segregação 
completa do patrimônio das então associadas – que 
receberam quantidades relevantes de ações, de acordo 
com os títulos que detinham – e das companhias abertas 
que hoje são representadas pela B3. Não é factível que 
se admita que, após as desmutualizações, tenha 
remanescido uma parcela de capital das associadas 
(quanto menos de um patrimônio difuso), sob a 
responsabilidade da B3 ou de sua subsidiária, BSM. 
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d. Conforme já demonstrado, a restituição do patrimônio às 
associações na eventual dissolução das bolsas, em vez de 
negar a estrutura proprietária do MRP, na verdade a confirma, 
porque o retorno desse patrimônio se daria na proporção do 
capital social, e não na proporção das contribuições. 

 
e. Conforme igualmente demonstrado, tal regra confirma a 

independência dos Fundos de Garantia, à medida que, em sua 
dissolução, o regulador optou por não disciplinar que os bens 
permaneceriam vinculados à finalidade que justificou sua 
constituição. 

 
603. Somam-se a esses outros dois pontos que merecem abordagem nesta 

manifestação: (i) a afirmação de que a disciplina que orientou a dissolução do 

MRP2 confirmaria a inexistência de propriedade, pelas bolsas, sobre os recursos 

do MRP; (ii) e o reconhecimento, expressamente feito pela SMI, de que parcela 

do patrimônio que compõe o fundo é fruto de contribuição da B388. 

 

IV.2.7. A disciplina do MRP2: confirmação da estrutura proprietária relativa 

ao MRP1 
 

604. A SMI justificou com as seguintes palavras, na manifestação apresentada 

no já referido Processo 19957.007076/2019-11, sua opinião quanto a suposta 

confirmação, pelas regras do MRP2, da impossibilidade de se atribuir à B3 (ou à 

sua subsidiária, BSM) a propriedade sobre o MRP original: 

 
“Aliás, a própria BSM e a então BM&FBOVESPA reconheceram que, em 

caso de dissolução do MRP, os recursos resultantes deveriam ser 

devolvidos aos intermediários que tivessem contribuído para a 

constituição do patrimônio. Tal reconhecimento deu-se no âmbito da 

proposta de criação do denominado MRP2. Apenas para contextualizar, 

o MRP2 surgiu por ocasião do cálculo do patrimônio mínimo e máximo 

para o MRP em obediência ao disposto no art. 78, inciso VI da Instrução 

CVM nº 461/2007. Naquela oportunidade, contando com a possibilidade 

de que o patrimônio então existente no MRP pudesse exceder ao valor 

 
88 Ambas extraídas da manifestação da SMI no contexto do Processo 19957.007076/2019-11. 



 

175 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

calculado pela instituição contratada para avaliar o risco e propor os 

limites mínimo e máximo para o patrimônio do MRP, a BSM submeteu à 

CVM a criação de mecanismo em tudo idêntico ao MRP existente, mas 

cujas contribuições pudessem ser devolvidas aos respectivos 

contribuintes caso se constatasse que o patrimônio do MRP era, de fato, 

superior ao limite máximo calculado. 

Constituído em 2010 (...) o MRP foi extinto no ano seguinte, com a 

devolução integral das contribuições efetuadas pelos intermediários para 

a formação do patrimônio do mecanismo, uma vez que se confirmou a 

hipótese de suficiência do patrimônio do MRP então existente (...)” 

605. Contudo, ao contrário do quanto defendido no trecho supra transcrito, a 

disciplina do MRP2, na verdade, confirma a interpretação que ora se defende. 

 

606. Com efeito, o que se tem sustentado ao longo desta Manifestação é que 

todos os investimentos feitos nos Fundos de Garantia e, depois, no MRP original, 

obedeciam a estrutura regulatória estabelecida por ocasião dos respectivos 

aportes. Com outras palavras, o contexto regulatório, no momento da 

constituição do Fundo, deve ser mantido estável, em sua essência, durante toda 

a sua existência. 

607. É justamente isso que diferencia o MRP2. Esse fundo foi constituído 

especialmente para ser provisório, e em sua regra de constituição já foi 

expressamente disciplinado que a contabilização de seus recursos observaria a 

proporção dos aportes feitos e, ao final, que esses recursos seriam devolvidos 

aos participantes caso não fossem necessários para completar o MRP original89. 

Isso pode ser extraído dos seguintes trechos do OF/BSM/DAR – 038/2020, que 

comunicou a aprovação do Regulamento do MRP290: 

 
89 O art. 14 do Regulamento do MRP2 tinha a seguinte redação: “O patrimônio do MRP2 poderá 
ser integral ou parcialmente restituído aos participantes dos mercados, na proporção dos 
respectivos valores contribuídos, exclusivamente nas hipóteses previstas neste Regulamento”. 
Observe-se que a própria constituição do MRP2 não levou em consideração a diferença das 
contribuições de cada participante para a formação do MRP, de modo a devolver os excessos 
de forma proporcional, o que seria de se esperar, caso o fundo fosse, originariamente, composto 
por recursos do mercado. 
90 O regulamento do MRP2 se encontra anexo ao Comunicado Externo n 5/2020, editado pela 
BM&FBOVESPA. Seu inteiro teor pode ser acessado em: 
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“Nesse sentido, os participantes que, desde dezembro de 2007, já tenham 

realizado pelo menos 24 contribuições mensais ao MRP passarão a ter 

os recursos recolhidos, a partir da 25ª contribuição, contabilmente 

segregados das contribuições antigas. 

 

Para tanto, a CVM aprovou, em 4.3.2020, a proposta do Conselho de 

Supervisão da BSM de constituição do Mecanismo de Ressarcimento de 

Prejuízos 2 (“MRP2”), com as mesmas finalidades do MRP, mas cujo 

patrimônio será formado pelas contribuições realizadas a partir de 

dezembro de 2009 pelos participantes que atendam o requisito 

mencionado no item anterior. Essas novas contribuições poderão ser 

devolvidas nas hipóteses taxativamente previstas no Regulamento 

do MRP2 anexo.” 

 

608. Essas peculiaridades também não escaparam ao atento olhar do 

Professor Gustavo Tepedino: 

 

“Tampouco a criação do MRP2, instituído por prazo determinado – com 
objetivo de vigorar enquanto definido o valor máximo do patrimônio do 
MRP original,30 em atendimento ao art. 78, VI, da ICVM n.º 461/07 –,31 
daria ensejo à constatação diversa. (...) 

 
Aliás, além do Regulamento específico estabelecer racionalidade 
regulatória diversa para o MRP2 – determinando expressamente a 
possibilidade de retorno das contribuições formadoras do novo fundo aos 
Participantes, considerando o propósito especial de durar enquanto 
avaliado o valor máximo do patrimônio do MRP original –, o art. 17 do 
referido Regulamento estabeleceu expressamente que “nenhuma 
restituição aos participantes dos mercados, em qualquer hipótese, 
abrangerá recursos integrantes do patrimônio do MRP, ainda que o valor 
do patrimônio do MRP seja superior ao Valor Máximo aprovado pela 
CVM”, corroborando a titularidade da B3 daqueles ativos que constituem 
o MRP original.  

 

 
https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/OFBSM-DAR-38-2010.pdf - 
acesso em maio/2020. 

https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/leis-normas-regras/OFBSM-DAR-38-2010.pdf


 

177 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

Daqui a conclusão de que qualquer alteração no cenário regulatório, 
seja qual for a orientação a ser adotada, não poderá desconsiderar o 
direito adquirido à propriedade do patrimônio fiduciário pela B3, 
construído por determinação do órgão regulador. O respeito ao direito 
adquirido e à propriedade privada assume aqui particular 
importância como vetor de promoção da segurança jurídica em 
mercado de ações ainda incipiente, se comparado ao de outros países, 
cujo desenvolvimento se encontra visceralmente vinculado à estabilidade 
das regras estabelecidas, com fundamento nas quais foram efetuados 
investimentos e tem sido construída, com a união de todos os 
protagonistas, da B3 e da CVM, a história do mercado de capitais no 
Brasil.” 

 
609. Destacamos, ainda, que a natureza especial e provisória do MRP2 

também era de conhecimento da CVM, que aprovou a sua constituição e 

reconheceu a devolução do respectivo patrimônio aos participantes do MRP2 em 

decorrência da sua extinção, quando da análise da proposta da BSM para 

fixação dos valores mínimo e máximo do patrimônio por ela administrado. 

 

610. Assim, aplicando-se o mesmo princípio que se tem defendido ao longo 

desta Manifestação – qual seja, o de que deve ser protegida a estabilidade das 

regras jurídicas quanto à propriedade privada – o MRP2 não nega, mas confirma 

a propriedade, pela estrutura regulatória estabelecida pela B3, do MRP original. 

 

IV.2.8. O reconhecimento dos aportes realizados pela B3 ao MRP 
 

611. A última questão sobre esse tópico diz respeito ao reconhecimento, 

expressamente feito pela SMI, de que parcela do patrimônio que compõe o atual 

MRP é fruto de contribuição da B3. Tal reconhecimento foi promovido no 

seguinte trecho da manifestação apresentada no já referido Processo 

19957.007076/2019-11: 

 

“Esta superintendência não deixa de reconhecer que a formação do fundo 
de garantia da BM&F deu-se de forma diferente. Naquele caso, a própria 
bolsa alocou recursos próprios para a formação do patrimônio do fundo 
de garantia da BM&F. Entendemos, no entanto, que a avaliação a ser feita 
nesse caso deve considerar que a então BM&F detinha recursos que 



 

178 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

poderia aportar para a constituição do fundo de garantia quando a 
exigência regulatória se impôs e optou por fazê-lo com os recursos 
próprios que, em última análise, pertenciam a seus membros 
(intermediários com direito de acesso à bolsa). Parece-nos que a decisão 
da BM&F foi pragmática: entre exigir contribuições de seus membros para 
a constituição de um fundo (como haviam feito as bolsas de valores) e 
utilizar recursos disponíveis na própria BM&F para atingir o mesmo 
objetivo, a instituição optou pelo segundo caminho.” 

 

612. Salvo melhor juízo, essa referência diz respeito ao aporte financeiro de 

mais R$ 92 milhões91 feito pela BM&F ao MRP, quando, em 2011, deu-se a 

unificação dos mecanismos de ressarcimento92.  

 
613. Ora, se o regulador reconhece um expressivo aporte por parte da antiga 

BM&F ao MRP, não há sentido em sonegar, ato contínuo, a sua propriedade 

sobre esses recursos. Essa consequência ganha destaque inclusive por força da 

relevância, dada pela própria SMI em outras manifestações, à origem dos 

aportes ao MRP. Ou seja: não se pode, por um lado, considerar fundamental 

identificar o contribuinte dos recursos quando este é uma corretora e negar-se, 

por outro, a importância dessa identificação quando o contribuinte é a própria 

administradora de mercados organizados.   

 

614. Disso decorre que em nenhum cenário, os aportes derivados da antiga 

BM&F enfraquecem a tese da estrutura proprietária da B3 e da BSM sobre os 

recursos mantidos no MRP. Em verdade, esses aportes confirmam tal estrutura.. 

 

IV.2.9. A transferência dos recursos da B3 para a BSM: irrelevância para a 

caracterização da expropriação 

 

615. Ao longo desta Manifestação, ao nos referirmos à estrutura proprietária 

dos recursos alocados no MRP, são utilizadas expressões como “propriedade 

da B3, via sua subsidiária BSM”, ou outras equivalentes. Isso se dá, não por 

 
91 https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/demonstracao-
financeira/MRP/MRP_DFs_2011.pdf, acesso em maio de 2020. 
92 Em que pese a combinação entre a BM&F e a BOVESPA ter se efetivado muito antes, o Fundo 
de Garantia da BM&F continuava contabilizado como reserva de capital no balanço da 
BMF&BOVESPA. O valor só foi aportado à BM&F no ano de 2011. 

https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/demonstracao-financeira/MRP/MRP_DFs_2011.pdf
https://www.bsmsupervisao.com.br/assets/file/demonstracao-financeira/MRP/MRP_DFs_2011.pdf
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qualquer falta de apreço pela separação entre o patrimônio de uma sociedade e 

o patrimônio de seus sócios, mas porque, especificamente para os fins desta 

Manifestação, tal transferência é irrelevante93. 

 

616. Até o advento da ICVM 461, a administração dos Fundos de Garantia 

ligados a cada uma das bolsas que deram origem à B3 era promovida 

diretamente pelas Bolsas de Valores. Com a edição da ICVM 461, contudo, 

verificaram-se alterações muito profundas na estrutura de governança aplicada 

às atividades de autorregulação.  

 
617. Entre tais alterações, ganhou relevo a que foi trazida pelo art. 36, §3º, da 

referida instrução, que expressamente possibilitou a segregação de parte das 

atividades de autorregulação, mediante a constituição de associação ou 

sociedade controlada para esse fim. Essa regra complementa-se com a 

disposição do art. 77, §2º, dessa mesma norma, que possibilitou a transferência, 

a essa sociedade controlada, da atividade de administração do MRP. 

 
618. Essas disposições, de caráter facultativo, foram estabelecidas para 

possibilitar às Bolsas optar por um regime de maior governança nas atividades 

de autorregulação. A escolha, feita pela B3, por esse regime de maior 

governança, com a constituição da BSM e transferência a essa entidade dos 

recursos do MRP, deu-se com a intenção de aprimoramento da atividade de 

autorregulação, em regime de absoluta boa-fé e de confiança na estabilidade do 

ambiente regulatório. 

 
619. A proteção à confiança é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva 

que, especificamente quando se trata de qualquer tema relacionado a mercado 

de capitais, assume uma importância particular. Conforme sustenta Judith 

Martins-Costa, em artigo dedicado especificamente à análise do mercado de 

capitais94, “quanto maior o grau de confiança na conduta alheia, maior tenderá a 

 
93 Como já anotado pelo Prof. Tepedino ao discorrer sobre a irrelevância da qualificação jurídica 
do MRP diante da semelhança de efeitos que a função fiduciária dos recursos conferiria àquele 
mecanismo – vide item [586]. 
94Oferta pública para a aquisição de ações (OPA) – teoria da confiança – deveres de proteção 
violados – a disciplina informativa e o mercado de capitais – responsabilidade pela confiança – 
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ser o nível de integração econômica e, com isso, de eficiência e 

desenvolvimento. Cabe às instituições, portanto, no que se incluem naturalmente 

os canais reconhecidos de expressão do Direito, como a jurisprudência e a 

doutrina, a tarefa de reduzir a insegurança e promover a confiança”. 

 
620. A quebra dessa expectativa legítima representa uma violação da boa-fé 

objetiva, princípio que não apenas se aplica a particulares, mas também à ação 

regulatória. Nesse sentido, confira-se a opinião do Professor Gustavo Tepedino, 

no Parecer prestado no âmbito desta manifestação:  

 

“Desse modo, a mencionada regulamentação setorial, que consolidou o 

reconhecimento da titularidade privada dos fundos de garantia pelas 

bolsas de valores, despertou nessas últimas a legítima confiança de que 

os investimentos por elas efetuados nesse ambiente regulatório lhe 

pertenciam. Em consequência, o compartilhamento desse fundo de 

garantia em favor de outras entidades representa inequívoca afronta 

à boa-fé objetiva que deve nortear a atuação de todos os players do 

mercado de valores mobiliários, incluindo o órgão regulador”. 

 

621. A constituição da BSM e transferência dos recursos do MRP a essa 

associação foram promovidas com a intenção de, em regime de pleno 

alinhamento com os princípios que devem orientar a atuação de uma entidade 

com função autorreguladora, incrementar a governança do sistema de 

autorregulação. Não nos parece cabível que, anos depois, o próprio regulador, 

que abriu tal possibilidade, rompa com os pressupostos que a orientaram e 

viabilize, com isso, que tal opção gere a expropriação indevida do patrimônio da 

entidade que a exerceu.  

 

IV.2.10. O MRP não é essential facility para a entrada de terceiros no 

mercado de bolsas e, ainda que fosse, não poderia ser compartilhado 

gratuitamente 

 
622. Como já abordado anteriormente, nas justificativas para a proposta de 

unificação e compartilhamento do MRP com qualquer nova estrutura, recorre-se 

 
abuso do poder de controle in Revista de direito mercantil, São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 240-
242. Apud nota 24 do já citado parecer prestado pelo Prof. Gustavo Tepedino. 
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a algumas conclusões apresentadas no âmbito dos debates realizados pelo 

“Grupo de Trabalho Concorrência entre Bolsas”, segundo as quais a unificação 

poderia reduzir o custo de observância e promover eficiência na alocação de 

recursos. Ademais, apresenta-se como pressuposto o entendimento de que “[...] 

o valor atual do patrimônio do MRP poderia vir a ser suficiente para cobrir os 

riscos mesmo em ambiente de fragmentação do mercado organizado de bolsa”. 

 

623. Normalmente, as discussões envolvendo o compartilhamento de recursos 

ou de uma infraestrutura de propriedade privada estão associadas a situações 

de exceção, em que a indispensabilidade de acesso é reconhecidamente um 

fator primordial para garantir a capacidade de um terceiro competir num 

determinado mercado, configurando o que a doutrina concorrencial chama de 

essential facility (instalação ou ativo essencial). Ou seja, apenas em 

circunstâncias muito específicas é que seria obrigatória – por um ângulo 

concorrencial ou regulatório – o acesso por um concorrente a um ativo ou 

infraestrutura de propriedade de terceiro, mesmo porque a ideia de cooperação 

entre competidores não parece particularmente natural ao direito da 

concorrência. 

 

624. Aqui a proposta regulatória prevê não apenas o acesso, mas também o 

compartilhamento gratuito ao patrimônio formado pelo MRP para qualquer 

terceiro que administre mercados de bolsa, de modo que o debate regulatório, 

ora em análise, parece até mesmo exceder a perspectiva de que o MRP, 

construído ao longo de décadas pelo que hoje é a B3, seria uma essential facility, 

sem a qual a perspectiva de entrada de outros agentes no mercado brasileiro 

estaria comprometida.  

 
625. Tal percepção se revela de grande importância já que o entendimento da 

doutrina e da jurisprudência é o de que, não obstante empresas detentoras de 

essential facilities possam ser reguladas de modo a permitir que o acesso a 

essas estruturas seja compartilhado com outros agentes, ainda que sejam 

concorrentes, não há fundamento para que se exija que tal compartilhamento se 

dê a título gratuito. 
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626. E, mais que isso, não há qualquer elemento que autorize sequer a 

interpretação de que o MRP constitua uma essential facility, por não se tratar de 

um elemento não duplicável, de modo que os eventuais terceiros que ingressem 

no mercado não estarão vinculados à necessidade de sua utilização para que 

sejam consideradas como entidades administradoras de mercado de bolsa. 

 

627. Apenas para trazer uma síntese do conceito, essential facility se trata de 

uma “[...] instalação ou infraestrutura necessária para alcançar os clientes e / ou 

permitir que os concorrentes constituam seus negócios”.  

628. Além de essencial, a duplicação dessa instalação deve ser impossível ou 

extremamente difícil. Como exemplo clássico, a doutrina menciona as redes de 

eletricidade - de modo que negar o acesso de um agente a essa instalação 

essencial pode ser considerado um abuso de posição dominante. De forma ainda 

mais restrita, para Roth & Rose (2008), a definição de essential facility está 

condicionada à “[...] existência de “obstáculos técnicos, jurídicos ou econômicos” 

que impeçam o potencial utilizador das instalações de concorrer no mercado”. 

Na verdade, não à toa, desde sua primeira aplicação, nos Estados Unidos, em 

1912, foram muitas as ocasiões em que o conceito envolveu debates regulatórios 

e concorrenciais, em que se concluiu, ao final, pela inaplicabilidade do conceito, 

preservando o direito privado de propriedade95.  

 

629. No caso em questão, o principal indicativo da impossibilidade de tratar o 

MRP como um essential facility se deve ao fato de que não há necessidade de 

que, para ingressar no mercado de administração de bolsas, as empresas 

entrantes tenham um volume de dinheiro semelhante ao alocado no MRP. 

 
95 Decidiu a Suprema Corte norte-americana no caso Trinko [Verizon Communications Inc. v. 
Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP., n. 2-682, julgado em 13.01.2004]: “Firms may acquire 
monopoly power by establishing an infrastructure that renders them uniquely suited to serve their 
customers. Compelling such firms to share the source of their advantage is in some tension with 
the underlying purpose of antitrust law, since it may lessen the incentive for the monopolist, the 
rival, or both to in-vest in those economically beneficial facilities. Enforced sharing also requires 
antitrust courts to act as central planners, identifying the proper price, quantity, and other terms 
of dealing a role for which they are ill-suited. Moreover, compelling negotiation between 
competitors may facilitate the supreme evil of antitrust: collusion. Thus, as a general matter, the 
Sherman Act “does not restrict the long recognized right of [a] trader or manufacturer engaged in 
an entirely private business, freely to exercise his own independent discretion as to parties with 
whom he will deal.” “a firm with no antitrust duty to deal with its rivals has no obligation to provide 
those rivals with a ‘sufficient’ level of service”. 
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630. O próprio histórico da regulamentação aplicável indica que a existência de 

múltiplos mecanismos de ressarcimento é algo não apenas comum, mas 

inerente ao regime regulatório adotado no País. Aliás, sequer seria necessária a 

constituição de um fundo específico para cada entidade administradora de 

mercado de bolsa. Isso porque nada impediria, em alternativa ao aporte de 

recursos para criação de um fundo próprio segregado, a adoção de outras 

soluções, como a contratação de seguros ou fianças específicas para 

ressarcimento de investidores, que poderiam servir para a finalidade, adequando 

o ônus ao risco regulatório. Em definitivo, o MRP não se mostra essencial para 

os entrantes.  

 
631. Em estudo elaborado especialmente para a presente Manifestação pela 

especialista na matéria, a Dra. Paula Forgioni, Professora Titular e Vice-Chefe 

do Departamento de Direito Comercial da USP (Parecer Paula Forgioni), bem 

assevera: 

 

“A imposição do dever de compartilhamento é empregada cum grano 

salis, exatamente porque pode prejudicar – e não fomentar – a 

concorrência. Para que se valide essa verdadeira exceção ao princípio da 

livre-iniciativa e à livre disposição dos bens empresariais, impõe-se que a 

estrutura, além de absolutamente necessária à sobrevivência dos 

competidores no mercado, não possa ser reproduzida.  

 

56. Decididamente, os fundos de garantia não se subsomem a nenhum 

desses casos, longe estão de ser considerados alguma “facilidade 

essencial” cujo compartilhamento poderia ser cogitado obrigatório”. 

 

632. No relatório que resumiu as discussões travadas por ocasião da audiência 

pública nº 6/2007, de que resultou a ICVM 461, inclusive, essa i. CVM admite 

expressamente a possibilidade substituição, em caráter facultativo, do fundo em 

dinheiro que constitui o MRP pela contratação de um seguro96. 

 
96 Conforme se extrai do Relatório de Análise SDM – Processo nº RJ2003/11142, a SDM 
ponderou, à época em que se discutia a introdução do MRP no que então viria a ser a ICVM 461, 
“A minuta exige que as bolsas mantenham um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, com 
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IV.2.11. Inexistência de essential facility: modelos internacionais de MRPs 

múltiplos 

 
633. Assim como o modelo vigente no Brasil, que permite a coexistência de 

diversos fundos, o cenário internacional conta com exemplos de empresas 

competidoras no mercado de administração de bolsas, cada qual com o seu 

respectivo fundo de compensação, o que demonstra que esse tipo de 

infraestrutura pode ser duplicado e, portanto, não configura essential facility. 

 

634. É o que ocorre, por exemplo, no modelo australiano, em que concorrem 

duas bolsas, a ASX Limited (“ASX”) e a Chi-X Australia Pty Ltd (“Chi-X”), que 

opera desde 2011, cada qual com o seu respectivo modelo de fundo de 

ressarcimento de prejuízos para o investidor. O modelo australiano é formado 

por duas espécies de mecanismo de ressarcimento: o ‘National Guarantee Fund’ 

(NGF) aprovado legalmente de acordo com o “capítulo” 4 da Parte 7.5 do Ato 

das Corporações (“Divisão 4”) e os mecanismos trazidos pelo “capítulo” 3 da 

Parte 7.5 do Ato das Corporações (“Divisão 3”)97. 

 

635. O NGF é operado por um membro ou um subsidiário de um membro da 

“Securities Exchange Guarantee Corporation” (SEGC), uma subsidiária integral 

da ASX, que hoje é o único membro da SEGC.  

 

636. A exemplo do Brasil, o NGF Australiano também se constitui em um 

patrimônio inicialmente composto por fusões de fundos de garantia que, por sua 

vez, tiveram sua fonte de custeio derivada primordialmente de contribuições por 

parte de intermediários do mercado. Sua composição atual, prevista na seção 

889D da Lei das Sociedades por Ações desse país, consiste em: (i) dinheiro e 

outros bens pertencentes ao NGF antes de 11 de março de 2008 (sendo esse o 

 
a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos decorrentes 
da atuação de administradores, empregados ou prepostos de pessoa autorizada a operar, em 
relação à intermediação de negociações realizadas na bolsa e aos serviços de custódia. Não se 
exige que o veículo do mecanismo de ressarcimento seja um fundo em dinheiro, admitindo-se, 
por exemplo, a contratação de seguro.” 
97 Para Divisão 4: https://www.segc.com.au/ e para Divisão 3 (Chi-x): https://www.chi-
x.com.au/wp-content/uploads/2019/04/CXA-Operating-Rules-v1.7.pdf - acesso em maio/2020. 

https://www.segc.com.au/
https://www.chi-x.com.au/wp-content/uploads/2019/04/CXA-Operating-Rules-v1.7.pdf
https://www.chi-x.com.au/wp-content/uploads/2019/04/CXA-Operating-Rules-v1.7.pdf
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patrimônio que decorreu de fundos fusionados anteriormente); (ii) pagamento de 

taxas por intermediários; (iii) juros e lucros ocasionados por investimentos dos 

recursos do NGF; (iv) dinheiro recuperado pelo SEGC ou em seu nome; (v) 

dinheiro e outros bens pagos ao SEGC por novos operadores de mercado para 

inclusão no NGF; e (vi) outros valores e propriedades legalmente pagas ou que 

façam parte do NGF.  

 

637. Embora existam discussões a respeito da eventual entrada da Chi-X no 

NGF, o que não ocorreu até o momento, o fato é que essa bolsa opera com um 

fundo de garantia próprio desde 2011, observando a legislação australiana, que 

permite tipos diferentes de mecanismos de ressarcimento de prejuízos (como 

visto acima, o NGF, previsto na Divisão 4 e os “Fidelity Funds”, previstos na 

Divisão 3, ambos regulados por meio da Parte 7.5 da Lei das Sociedades por 

Ações australiana). 

 

638. No caso dos acordos de compensação previstos na Divisão 3, na qual a 

Chi-X se enquadra, está previsto que esses operadores devem possuir uma 

fonte adequada de fundos para cobrir reivindicações. Essa fonte pode ser um 

fundo de fidelidade, acordos de seguro, uma carta de crédito irrevogável ou uma 

combinação entre essas fontes. Esses recursos devem ser mantidos em uma 

conta separada daquela do operador do mercado e deve contar com registros 

financeiros escritos e relatórios anuais auditados. 

 

639. Aliás, em particular, não apenas os fidelity funds são menos complexos, 

com níveis de cobertura e alcances subjetivos de investidores diferentes do NGF, 

como também o volume de dinheiro aportado pela CHI-X representa uma parcela 

bem menos substancial do que atualmente compõe o patrimônio do NGF. Basta 

dizer, a esse respeito, que, para o estabelecimento do “fidelity fund”, a CHI-X 

deverá: (i) fazer uma contribuição inicial no valor de $200,000 (duzentos mil 

dólares australianos) antes de começar a operação; e (ii) obter e manter uma 

apólice de seguro para cobrir o fideliy fund fixando um nível de cobertura de 

$10,000,000 (dez milhões de dólares australianos). Por outro lado, o Conselho 

do SEGC, ao qual o NGF está vinculado, houve por bem determinar o valor 

mínimo para o fundo na ordem de $100,000,00 (cem milhões de dólares 

australianos). E o mesmo ocorre quanto ao valor da cobertura: (i) o NGF prevê 
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indenizações de até $ 1 milhão de dólares australianos ou até $ 250.000 de 

dólares australianos nos casos em que “as reivindicações elegíveis estejam 

relacionadas ao dinheiro retido com o participante ou participante passado 

imediatamente antes do evento ou circunstância”; (ii) o Chi-X Fidelity Fund prevê 

o valor máximo de indenização de $100.000 por evento ou de $ 1.000.000 a 

todas as reivindicações relacionadas a um mesmo evento ou  circunstância 

específica. 

 

640. Desse exemplo internacional australiano, resta claro não apenas que: (i) 

inexiste qualquer óbice técnico, jurídico ou econômico para a presença de 

múltiplos mecanismos de ressarcimento de prejuízos para o investidor, como 

também (ii) não necessariamente um entrante precisa deter o mesmo volume de 

patrimônio que uma empresa incumbente para começar a competir no mercado, 

mitigando substancialmente a preocupação do regulador com eventual barreira 

de entrada que o não compartilhamento dos recursos do MRP supostamente 

geraria.  

 

641. Situação semelhante ocorre na África do Sul, que também possui um 

mercado caracterizado por competição possuindo cinco bolsas (JSE, ZAR x, 

4AX, A2X Markets e EESE; essa última foi licenciada em setembro de 2017 e 

ainda em processo de operacionalização), cada qual com o seu próprio 

mecanismo de ressarcimento de prejuízos, sendo composto por diferentes 

fontes de custeio, vários dos quais, a exemplo do Brasil, incluem contribuições 

por parte de intermediários . Da mesma forma, além de níveis diferenciados de 

governança entre os diferentes tipos de mecanismos de ressarcimento de 

prejuízos, também há variação nos tipos de reivindicações que são cobertas 

pelos fundos de garantia na África do Sul, sendo alguns modelos de demanda 

indenizáveis mais específicos, enquanto outros possuem um caráter mais geral.  

 

642. Todos esses elementos, relacionados ao histórico brasileiro e a mercados 

internacionais, demonstram que: (i) a constituição de um fundo, ou a contratação 

de um seguro, para a formação de um MRP para cada infraestrutura de mercado 

que eventualmente se estabeleça, não consubstancia essential facility; e (ii) não 

há razão para que, sob o pressuposto de proteger o mercado de uma hipotética 

barreira de entrada, promova-se a expropriação de um investimento, sem 
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qualquer contrapartida. Aliás, ainda que o MRP fosse uma essential facility¸ a 

expropriação não se justificaria.  

 

 

IV.2.12. MRP como variável de competição entre as entidades 

administradoras 

 

643. Como vimos, a proposta apresentada na Minuta B aponta a eficiência de 

um fundo de compensação único, sinalizando que o compartilhamento a partir 

da unificação do MRP geraria: (i) redução no custo de observância e eficiência 

na alocação dos respectivos recursos, tendo em vista a potencial suficiência dos 

valores aportados para permitir uma expansão da concorrência no setor; e (ii) 

benefícios ao investidor, ao viabilizar a uniformização de entendimentos e 

procedimentos a serem adotados nas análises de pedidos de ressarcimento de 

prejuízos e no próprio acesso ao fundo de garantia.  

 

644. Antes de entrar no mérito da eventual eficiência econômica da unificação 

do MRP, é importante chamar a atenção para o fato de que esse argumento não 

poderia justificar o compartilhamento gratuito de um fundo gerado a partir de 

fontes de custeio de propriedade da B3. Ou seja, mesmo que se chegue à 

conclusão de que o MRP único é a melhor solução para intermediários e 

investidores, ainda assim não seria possível disponibilizá-lo para entrantes 

administradoras de mercado de bolsa sem qualquer ônus98.  

 

645. Mas o fato é que não necessariamente esse é o caso, dado que essa 

afirmação desconsidera a complexidade dos custos de transação relacionados 

à administração conjunta, ainda que por intermédio de autorregulador único, de 

um MRP compartilhado, o que, aliás, motivou soluções essencialmente mais 

simplistas e coberturas mais restritas em cenários de fundos de garantia 

identificados em benchmarking internacional. 

 
98 Nesse sentido, no já mencionado parecer, a Professora Paula Forgioni entende que: “Esse 
patrimônio acumulado ao longo dos anos permite hoje à B3 dispensar os agentes que nela 
operam de realizar novos depósitos para a edificação do seu MRP. Trata-se de uma vantagem 
competitiva que a B3 possui frente a novas bolsas de valores que pretendam atuar no mercado. 
Nelas, o custo de cada operação tenderia a ser maior, porque deveria ser acrescido da 
contribuição para constituição do novo MRP”. 
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646. A esse respeito, considerando as principais experiências internacionais, 

alguns dos fundos de garantia de maior relevância do mundo - que se 

constituíram como fundos unificados - possuem um escopo muito limitado, 

restringindo-se, em sua maioria, à cobertura exclusiva de episódios relacionados 

à insolvência de intermediários. É o caso, por exemplo, dos EUA99, Reino 

Unido100 e Canadá101. Nesses países, sempre que a corretora estiver em 

atividade ou possuir recursos suficientes, a reivindicação não será acatada pelo 

fundo, estando o investidor sujeito a pleitear sua reivindicação junto ao 

intermediário.   

 

647. Por outro lado, demonstrando a maior complexidade e abrangência do 

MRP desenvolvido no Brasil, sobretudo em razão da necessidade de trazer 

maior proteção ao investidor, cujos números percentuais e absolutos ainda se 

encontram reduzidos se comparados com outras experiências internacionais, a 

BSM conta atualmente com um modelo de fundo que atende não apenas pedidos 

relacionados à liquidação de corretoras, mas também a outras possibilidades 

previstas no art. 77 da ICVM 461, em especial relacionadas à ação/omissão 

envolvendo corretoras na inexecução ou execução infiel de ordens. 

 

648. O resultado dessa cobertura não é residual, representando parte 

relevante das demandas: em 2019, por exemplo, dos 1.005 pedidos recebidos 

pelo fundo, a maioria absoluta, 628, não possui relação com o processo de 

insolvência de um intermediário:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 https://www.sipc.org/for-investors/what-sipc-protects - acesso em maio/2020. 
100 https://www.fscs.org.uk/what-we-cover/ - acesso em maio/2020. 
101 https://www.cipf.ca/Public/CIPFCoverage/WhatDoesCIPFCover.aspx - acesso em maio/2020. 

https://www.sipc.org/for-investors/what-sipc-protects
https://www.fscs.org.uk/what-we-cover/
https://www.cipf.ca/Public/CIPFCoverage/WhatDoesCIPFCover.aspx
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Gráfico - Número de pedidos de ressarcimento pelo MRP 

 

 
 

Fonte:  BSM Supervisão de Mercados (2020) 

 

649. Ao contrário do indicado no Edital, respeitosamente, a existência de 

múltiplos fundos de compensação pode ser, na verdade, uma possível variável 

competitiva entre entidades administradoras de bolsas, sendo capazes de se 

diferenciar por meio de inúmeras formas. 

 

650. Nesse sentido, essa i. CVM poderia estabelecer, por hipótese, modelos 

mínimos de cobertura, em termos de valor e de eventos, e cada bolsa poderia 

ser livre para ampliar essa cobertura mínima, cabendo à CVM o papel de 

uniformização de entendimentos e procedimentos no seu papel regulatório. A 

título exemplificativo, essa variação poderia se dar em termos de (i) categorias 

de investidores cobertos – institucional ou apenas pessoas físicas; (ii) modelos 

de governança – presença ou não de membros independentes; (iii) tipos de 

demandas que são potencialmente indenizáveis; (iv) velocidade no 

processamento e na devolução do dinheiro; (v) valores máximo de cobertura; 

entre outros.  

 

651. Em fundos de garantia com maior complexidade, como é o caso do MRP 

brasileiro, existe um valor maior na diferenciação de modelos de governança e 

cobertura, efeito que certamente tende a se desenvolver a partir de uma maior 
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concorrência entre as entidades administradoras de mercado, desde que 

respeitados os já citados requisitos mínimos, a serem estabelecidos por meio de 

regulação aplicável. 

 

652. Um fundo de garantia único, portanto, poderá incentivar uma simplificação 

de cobertura, em vez de motivar o desenvolvimento de proteções mais 

sofisticadas e que melhor atendem o investidor. Sobre o enquadramento do MRP 

como instrumento competitivo e as vantagens trazidas por essa competição, a 

ilustre professora Paula Forgioni pondera, no Parecer Paula Forgioni: 

 

“A disputa entre os agentes econômicos traz benefícios a todo o 

corpo social, pois força a redução dos preços e o aumento da 

qualidade dos produtos/serviços oferecidos, levando ao incremento 

da atividade econômica no País. Observava Ascarelli: “A concorrência 

obriga os produtores a procurarem, constantemente, a melhoria de seus 

produtos e a diminuição do preço de custo”. Na disputa pelo mercado, os 

agentes desenvolvem vantagens competitivas, ou seja, elementos que 

determinam sua superioridade em relação aos atuais ou potenciais 

concorrentes, fundados na maior eficiência.” 

 

653. Deve-se ainda considerar que o modelo de MRP unificado poderá trazer 

desequilíbrio na composição e características do fundo de garantia, pois: (i) pode 

haver desalinhamentos e disputas quanto ao perfil de governança e na cobrança 

de contribuições ao fundo entre as diferentes administradoras de mercado de 

bolsas autorizadas pela CVM (sobretudo em um contexto em que existirá um 

incumbente que é titular desse patrimônio com entrantes que nunca contribuíram 

para o fundo); e (ii) o ingresso no fundo de entidades autorizadas – ainda com 

atuação completamente desconhecida no mercado brasileiro – pode alterar 

drasticamente o perfil de risco inerente à manutenção e administração do fundo, 

mesmo porque esses novos agentes podem optar por firmar parcerias com 

novos intermediários e mercados, operando de forma diferenciada com produtos 

e estimativas de risco próprias.  
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654. Além disso, não se pode ignorar que as entidades administradoras podem 

atuar em mercados distintos, o que dificultaria não apenas o dimensionamento 

do risco a ser segurado, mas qual deveria ser a contribuição de cada entidade 

para o fundo102. 

 

655. Diferentemente do afirmado no Edital, a possibilidade de se estabelecer 

contribuições diferenciadas como medidas reparadoras para eventual 

modificação no perfil de risco não parece ser uma solução particularmente 

simples ou mesmo recomendável, à medida que introduz a obrigatoriedade de 

negociação, entre concorrentes, de um tema de demonstração altamente 

complexa, com elevado risco de judicialização. Não à toa o cenário internacional 

segrega fundos com perfis diferentes de risco, o que pode ser visto, por exemplo, 

na Austrália, em que a ASX mantém o ASX Supplemental Compensation Fund 

e o SFE Fidelity Fund, ambos os fundos de garantia relacionados ao mercado 

de futuros103. 

 

656. Na prática, sendo um fundo unificado, a B3 poderia ter de acabar arcando 

com o potencial acréscimo de risco oriundo de uma entidade cuja atuação ainda 

é desconhecida. Tal situação poderia alterar completamente a dinâmica do MRP, 

trazendo riscos para a adequação e suficiência dos valores ali alocados, 

introduzindo um elemento de insegurança – hoje essencialmente minimizado – 

para os investidores. Deste modo, não há uma indicação clara de que o fundo 

único é a forma mais eficiente de oferecer o modelo de proteção para 

investidores. 

 
 
 

 
102 Essa também foi a conclusão do profundo estudo da Fundação Getúlio Vargas ao examinar 
o MRP para a avaliação de sua suficiência em 2012 (para o MRP2): “O risco operacional, tanto 
da corretora como da custodiante, influencia o número de demandas, e pode esconder grandes 
perdas [grande número de clientes] que recairão sobre o MRP” [Metodologia para estimação do 
valor máximo do patrimônio do mecanismo de ressarcimento de prejuízos (MRP), p. 11]. “O risco 
de crédito, por sua vez, ocorre quando a corretoras ou custodiante não recompõem o patrimônio 
do MRP quando este efetua ressarcimento ao investidor” [Revisão das Estimativas dos 
Parâmetros das Variáveis que integram a metodologia para estimação dos valores mínimo e 
máximo do MRP, p. 7]. 
103 https://www.asx.com.au/products/shares/compensation-funds.htm - acesso em maio/2020. 

https://www.asx.com.au/products/shares/compensation-funds.htm
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657. Como bem observado novamente pela Professora Paula Forgioni: 

 

“A regulamentação pretendida pela CVM levaria os potenciais entrantes, 

que se valeriam da vantagem competitiva desenvolvida por outrem, à 

condição de free riders no pior sentido da expressão, ou seja, de quem se 

apossa indevidamente do diferencial desenvolvido por outro, i.e., “secures 

the benefits without contibuting to the costs” . 

 

658. Por outro lado, a alternativa que hoje existe no ordenamento regulatório 

brasileiro, que respeita o histórico de um MRP por entidade administradora de 

bolsa e já contém regras para dirimir potenciais conflitos entre as bolsas quanto 

a demandas de investidores, está adequada para um ambiente de competição, 

podendo inclusive garantir: (i) um melhor monitoramento de risco vis-à-vis o 

acompanhamento do volume de patrimônio adequado; (ii) a autonomia de 

critérios para entrada de participantes, gerando incentivo para precificar de forma 

correta o risco ao patrimônio com base na atuação e saúde financeira do 

intermediário; e (iii) o estabelecimento de mecanismos mais sofisticados e 

abrangentes, e, portanto, mais benéficos ao mercado - respeitados modelos 

mínimos de cobertura estabelecidos por essa i. CVM.  

 

IV.2.13. Ausência de barreiras indevidas à entrada: free-riding regulatório 

 

659. No Edital, também se justifica a proposta de compartilhamento gratuito do 

MRP sob o fundamento de que a medida iria reduzir barreiras à entrada para 

interessadas em atuar como administradoras de mercado de bolsa, evitando que 

tenham que investir na formação de um patrimônio para essa finalidade ou 

venham a cobrar contribuições de intermediários que já operam na B3. A nosso 

ver, no entanto, essa conclusão não parece a mais acertada. 

 

660. Novamente se faz necessário chamar a atenção para o fato de que as 

contribuições que foram realizadas ao longo dos anos compõem o patrimônio da 

B3, já que foram feitas em contrapartida ao ambiente de proteção regulatória 

construído e materializado pelo MRP, hoje administrado pela BSM. Da mesma 

forma, é importante lembrar que não existe correspondência entre os 

intermediários que fizeram as contribuições no passado e aqueles que atuam no 

mercado hoje em dia, sendo certo que todos os investimentos realizados pela 
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B3 na criação e na administração do fundo se deram em legítima expectativa de 

que esse patrimônio não seria compartilhado com terceiros, menos ainda a título 

gratuito.  

 

661. Além disso, a possibilidade de se estabelecer, como requisito de 

operação, que cada entidade administradora de mercado de bolsa tenha o seu 

próprio fundo de garantia não pode ser vista como uma barreira regulatória 

indevida à entrada. Requisitos regulatórios para a entrada de um novo player em 

mercados são extremamente comuns e fazem parte do ambiente normativo de 

diversos setores (sendo o capital mínimo um exemplo comum a vários setores, 

inclusive, o setor financeiro). 

 

662. A proposta pretende dar interpretação diferente às regras que previam o 

MRP, ressignificando o requisito para uma barreira indevida à entrada, o que 

mostra uma alteração abruta de posicionamento regulatório. 

 

663. A própria experiência internacional trazida nesta Manifestação 

demonstrou que novos entrantes não precisam trabalhar com patrimônios 

segregados do mesmo tamanho e complexidade daqueles que foram formados 

por incumbentes (relembrando-se aqui o exemplo da Austrália e, em particular, 

dos fundos Divisão 3, sendo o exemplo a Chi-X), o que coloca em dúvida o efeito 

anticompetitivo que uma regra dessa natureza teria. 

 

664. E o fato é que a B3 arcou com esses custos para cumprir os requisitos 

operacionais determinados pela legislação histórica e atual que regulava e 

regula entidades administradoras de bolsa, realizando investimentos na 

estrutura e gerenciamento do MRP. É natural que um entrante passe pelo 

mesmo processo, não sendo uma verdade necessária que novos agentes 

efetivamente cobrem contribuições de intermediários ou mesmo que isso, caso 

aconteça, resulte em falta de competitividade do novo ambiente de bolsa. 

665. A própria lógica de concorrência, em um cenário em que o MRP 

claramente não configura uma essential facility, estimula novos modelos de 

negócio ou mesmo estratégias mais agressivas de entrada, em que margens 

menores poderiam compensar esses custos iniciais de criação e administração 

de um novo fundo, trazendo maior eficiência para o setor.  
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666. Não se trata, portanto, de reduzir barreiras à entrada, mas sim de 

estabelecer um tratamento regulatório assimétrico a partir da expropriação de 

um patrimônio privado de terceiro. A proposta de unificação do MRP, na verdade, 

constitui um cenário de “free-riding”, pois entrantes administradores de mercado 

a serem autorizados por essa D. autarquia irão se beneficiar dos esforços 

empreendidos pela B3 na constituição do fundo sem a correta remuneração.  

 
667. A Professora Paula Forgioni traz luz à necessidade de reconhecimento e 

preservação dessa expertise adquirida por meio de elementos que determinam 

sua superioridade em relação aos atuais ou potenciais concorrentes, fundados 

na maior eficiência: 

 
“A convicção da Administração Pública de que deve ser introduzida maior 

concorrência no mercado de bolsas não lhe atribui o poder de subtrair do 

agente econômico sua vantagem competitiva. 

50. E mais: ao contrário do que poderia parecer, esse ato regulatório 

de neutralização [=subtração] artificial de uma vantagem competitiva 

desestimula a concorrência, e não a fomenta. 

Em princípio, quanto mais eficiente o agente econômico, mais benefícios 

são trazidos para a sociedade. O sistema estimula que a empresa busque 

a supremacia sobre as demais, garantindo-lhe que seus elementos 

diferenciais serão protegidos, por exemplo, contra atos de concorrência 

desleal”. 

 

668. No longo prazo, essa decisão regulatória tem o condão de desincentivar 

investimentos por parte de agentes do mercado financeiro, possivelmente 

modificando, em última instância, o perfil de entrada de novos agentes, uma vez 

que a desapropriação regulatória sem previsão de indenização passa a ser um 

risco regulatório a ser incluído na matriz de decisões (seja de entrada ou de 

aumento de investimentos104).  

 
104 Como bem resume a Professora Paula Forgioni no mencionado estudo sobre esse aspecto: 
“Não há motivo para ser melhor, se meu adversário pode se apropriar do meu trabalho [vantagem 
competitiva] a custo zero”. 
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IV.2.14. Incremento de valor de ressarcimento e ampliação de escopo de 

cobertura do MRP 

 

669. A B3 não se opõe à fixação de valor de ressarcimento idêntico ao 

ressarcido pelo FGC, como um valor mínimo a ser estipulado por regulação para 

as demandas que vierem a ser propostas no novo modelo dual, bem como a 

fixação do termo inicial da correção na data da ocorrência do prejuízo a ser 

indenizado, termo esse que também se verifica em cenários internacionais 

pesquisados. Regras de conflito adicionais também poderão ser estabelecidas 

de forma a reduzir qualquer insegurança do investidor num cenário em que cada 

administradora de mercado tenha o seu respectivo MRP, sobretudo para trazer 

maior clareza com relação à escolha de fundos que irão ressarcir o investidor em 

caso de liquidação. 

 

670. No entanto, entende que não há razões objetivas a demandar a ampliação 

regulatória das hipóteses de ressarcimento em caso de intervenção ou 

decretação de liquidação extrajudicial do intermediário pelo BCB, considerando 

o saldo em conta corrente (conta gráfica) independentemente de sua origem, 

situação essa que deverá ser objeto de livre deliberação por parte de cada 

entidade administradora de mercado. 

 

671. Atualmente, nas hipóteses de ressarcimento em caso de intervenção ou 

decretação de liquidação extrajudicial do intermediário pelo BCB, as corretoras 

estão amparadas pelo MRP, desde que o saldo disponível na conta corrente 

(conta gráfica) dos investidores seja proveniente de operações envolvendo 

ações. Por outra via, valores oriundos de TED, por exemplo, que ainda não foram 

utilizados em transações, não são passíveis de ressarcimento. 

 

672. Uma alteração no sentido de ampliar a cobertura a valores presentes nas 

contas correntes que não têm qualquer relação com operações realizadas na 

bolsa poderia representar um desvio de funcionalidade para o fundo, sobretudo 

porque os produtos de investimento comercializados por algumas corretoras não 

se restringem àqueles negociados em bolsa; muitas plataformas de investimento 

comercializam majoritariamente ativos de balcão, títulos públicos federais e 

fundos de investimentos não cobertos pelo fundo.  
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IV.2.15. Propostas da B3: Modelos Alternativos Pró-Concorrência 

 

673. Desde o início, a B3 demonstrou estar alinhada com a ideia de promover 

maior eficiência à estrutura normativa do mercado de capitais. Nessa direção, 

acredita que existem modelos regulatórios alternativos à unificação do MRP que 

poderão atingir esse objetivo, mais precisamente viabilizando uma escolha dual 

em que o entrante poderá escolher entre:  

 

a. o desenvolvimento de um fundo próprio devidamente segregado (ou 

contratar um seguro específico que seja correspondente a essa 

função), a partir de requisitos mínimos a serem determinados por esta 

i. CVM em regulamento específico sobre o tema; ou, alternativamente; 

 

b. o ingresso condicionado ao MRP, mediante um pagamento de uma 

taxa de acesso ao fundo, a ser discutida e contratada livremente entre 

as duas partes (B3 e entrante). 

 

674. A B3 acredita que esse modelo alternativo terá dois efeitos. Primeiro 

poderá reduzir os custos de entrada de um terceiro interessado em ingressar 

como administrador de mercado de bolsa, ao permitir o acesso ao MRP mediante 

uma taxa de acesso. Isso endereçaria as dificuldades jurídicas relacionadas ao 

compartilhamento do fundo expostas nesta Manifestação, a despeito dos 

argumentos e análise constantes do Edital, compartilhamento esse que seria 

impossível sem a cobrança de um valor específico em contrapartida aos serviços 

disponibilizados pelo MRP. 

 

675. Além disso, o acesso ao MRP poderia apenas ser temporário, 

representando tão somente uma estratégia de entrada para posterior 

desenvolvimento de um fundo próprio que, além de um requisito para a 

operação, poderá constituir uma variável competitiva relevante entre as bolsas.  

 

676. Ao viabilizar as duas possibilidades, a regulação irá gerar os seguintes 

impactos: (i) impede a cobrança de preços supracompetitivos pela B3 – pois se 

ela o fizer, irá estimular a saída dos terceiros contratantes do seu fundo; e (ii) 
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incentiva mais uma estratégia de diferenciação entre as bolsas, estimulando um 

regime maior de competição que incluirá os modelos de compensação de 

prejuízos, observando os requisitos mínimos estabelecidos pela CVM. 

 

677. Esse modelo alternativo promoveria incentivo para maior concorrência 

entre as instituições, com benefício ao investidor, o que poderá se dar de 

diferentes formas, desde uma maior liberdade para ampliar coberturas ou 

mesmo para reduzir os prazos de processamento e pagamento das demandas 

apresentadas para ressarcimento de prejuízos.  

 

IV.2.16. MRP Conclusões 

 
678. Diante de todos os elementos expostos, a proposta em Audiência Pública 

referente ao compartilhamento gratuito do MRP deve ser ajustada para não 

representar, na verdade, uma expropriação de investimentos realizados com 

base na legítima expectativa de manutenção do ambiente regulatório, que 

determinava que cada entidade administradora de mercado deveria desenvolver 

o seu próprio fundo de garantia, tendo em vista que: 

 

a. Em todas as regulamentações que antecederam a ICVM 461, não 

houve alterações significativas nas fontes de custeio dos fundos de 

garantia (posteriormente denominados como mecanismos de 

ressarcimento de prejuízos) das bolsas, basicamente formados por: (i) 

percentual de importâncias pagas pela subscrição de títulos 

patrimoniais de emissão das entidades administradoras (que 

corresponderiam à parte do próprio capital social das bolsas); e (ii) 

contribuições – inicialmente denominadas de taxas – pagas por 

sociedades intermediárias participantes do mercado; 

 

b. Ao contrário do alegado no Edital, além de aportes diretamente 

realizados pelas bolsas (como foi o caso da BM&F) e de eventuais 

títulos patrimoniais emitidos (que correspondem a partes do capital 

social das bolsas), os montantes relacionados às contribuições 

também são de propriedade da B3, por terem como contrapartida a 

oferta de um ambiente regulatório de proteção para os investidores, 

compondo um patrimônio único todo ele de propriedade da B3; 
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c. O fato de esses recursos terem sido segregados e alocados na BSM 

para cumprir uma finalidade regulatória não altera a titularidade do 

patrimônio, sendo incapaz de transformar uma propriedade individual 

em coletiva, até mesmo porque essa interpretação, no limite, iria 

desincentivar medidas de governança superiores, inclusive previstas 

como possibilidade nos termos dispostos na ICVM 461; e 

 
d. Quando realizadas as desmutualizações, houve segregação completa 

do patrimônio das então associadas (que receberam uma quantidade 

respectiva de ações de acordo com os títulos que detinham à época) 

e do patrimônio das companhias abertas que hoje são representadas 

pela B3. 

 

679. Da mesma forma, igualmente inexistem razões econômicas ou jurídicas 

que autorizem a imposição de um modelo unificado de MRP, menos ainda sem 

qualquer ônus para eventuais entrantes administradores de mercado de bolsa a 

serem autorizados por essa i. CVM, pois: 

 

a. Existem fortes indicativos de que o MRP não constitui uma 

essential facility necessária para a entrada de terceiros no mercado 

brasileiro, não havendo óbices técnicos ou financeiros para que 

novas administradoras de mercado possam desenvolver e 

administrar fundos de garantia próprios, situação, aliás, que se 

verifica concretamente no cenário normativo internacional, em que 

existem exemplos de múltiplos fundos dessa natureza 

(benchmarkings de Austrália e África do Sul); 

 

b. Além disso, sequer seria necessária efetivamente a existência de 

um fundo específico a ser administrado por cada administradora de 

mercado a ser autorizada, bastando, para tanto, a contratação de 

um seguro específico para essa finalidade, sem esquecer a 

possibilidade adicional, também vista no cenário internacional 

(mais especificamente, na Austrália) de se estabelecer limites 

menores ao previstos para MRP, de forma a guardar 

proporcionalidade com o risco apresentado pelo novo entrante; 
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c. A existência de múltiplos fundos de compensação pode ser, na 

verdade, uma possível variável competitiva entre empresas 

administradoras de bolsas, incentivando o desenvolvimento de 

proteções mais sofisticadas e que melhor atendem o investidor, a 

partir de um parâmetro mínimo a ser fixado por essa i. CVM, 

evitando (i) prováveis desalinhamentos entre as diferentes 

administradoras quanto ao perfil de governança e na cobrança de 

contribuições, o que ocorreria em um MRP unificado; e (ii) 

alterações drásticas no perfil de risco inerente à manutenção e à 

administração do fundo, decorrentes da convivência de agentes 

com diferentes estratégias e práticas; 

 

d. A proposta materializada na Minuta B no sentido de unificação do 

MRP não trata propriamente de reduzir barreiras indevidas à 

entrada, mas sim de estabelecer um tratamento regulatório 

assimétrico a partir da expropriação de um patrimônio privado, 

viabilizando um free-riding regulatório, a partir do qual entrantes 

irão se beneficiar dos esforços empreendidos pela B3 na 

constituição do fundo sem a correta remuneração, decisão essa 

que tem o condão de desincentivar investimentos por parte de 

agentes privados, ao introduzir a desapropriação regulatória na 

matriz de decisão; e  

 

680. Existem alternativas que não implicam expropriação regulatória e que se 

mostram superiores para gerar o resultado pretendido na consulta pública, que 

é o de preparar o ambiente normativo para um cenário de competição entre 

administradoras de mercado, consistente num modelo dual em que o entrante 

poderá escolher: (i) acessar o fundo MRP da B3 por meio de um pagamento de 

uma taxa de acesso a ser livremente pactuada entre as partes (o que poderá, 

inclusive, funcionar apenas como estratégia de entrada, de forma a permitir um 

ingresso mais rápido no mercado); e (ii) desenvolver o seu próprio mecanismo 

de ressarcimento de recursos, de forma a desenvolvê-lo como uma variável de 

competição perante outras bolsas, trazendo maior concorrência para o setor. 
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CAPÍTULO V – MINUTA C 

 

 

V.1. Introdução 

 

681. Como esclarecido no Edital, a Minuta C propõe a atualização do regime 

de melhor execução sob a ótica de eventual fragmentação do mercado de 

capitais brasileiro. 

 

682. Nesse contexto, em linhas gerais, a proposta da CVM, (i) estabelece 

modelos diferentes de melhor execução entre investidores qualificados e não 

qualificados; (ii) esclarece que o intermediário não estará obrigado a ser 

participante de todos os mercados; e (iii) proíbe o intermediário de considerar, 

na execução de ordens, benefícios recebidos e não repassados aos seus 

clientes. 

 
683. Além dessas alterações, o Edital manifesta o interesse dessa d. CVM em 

receber comentários específicos sobre a adequação da Minuta C vis-à-vis a 

alternativa representada pelo roteamento automático de ordens e a introdução, 

no Brasil, de regra similar à Order Protection Rule – OPR (“OPR”) existente no 

mercado dos Estados Unidos. 

 
684. Conforme passaremos a expor, na opinião da B3, a OPR não deveria ser 

adotada no Brasil, tendo em vista as fragilidades apresentadas pelo modelo e as 

críticas feitas pelos diversos participantes do mercado norte-americano. 

Concordamos, portanto, com a proposta da CVM de não exigir que o 

intermediário se vincule a todos os mercados em que as ordens de seus clientes 

podem vir a ser executadas, sugerindo, apenas, a incorporação de obrigações 

adicionais ao participante. 

 
685. Sobre a situação do investidor de varejo (não qualificado), a nosso ver, o 

conceito de total consideration poderia ser mais benéfico do que o formato de 

desembolso financeiro total, uma vez que agrega outras vantagens ao investidor 

que não podem ser auferidas em termos financeiros. 
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686. Também nos manifestaremos contrariamente à possibilidade de que os 

intermediários recebam, das entidades administradoras de mercados, benefícios 

de qualquer natureza, incluindo rebates, devido ao potencial conflito de 

interesses que essa situação poderia representar, inclusive em prejuízo ao 

investidor. 

 
687. Por fim, os demais pontos trazidos pela Minuta C relativos aos ajustes na 

ICVM 541 foram endereçados no Capítulo III desta Manifestação, que trata da 

Minuta B. 

 
688. O regime de melhor execução, como o próprio nome indica, é o 

mecanismo ou conjunto de regras que define os critérios a serem seguidos por 

intermediários na busca do melhor resultado possível em termos de execução 

das ordens enviadas por seus clientes. 

 
689. Sua importância surge da necessidade percebida pelos reguladores de 

proteger o investidor e fazer com que os intermediários atuem no melhor 

interesse deste. 

 
690. Por isso, um regime de melhor execução eficiente é um pilar relevante de 

mercados íntegros e desenvolvidos. E, além de definir princípios e conjunto de 

regras, deve também impedir a existência de conflitos de interesse, 

notadamente, em mercados fragmentados, onde a necessidade de regras de 

melhor execução é muito maior. 

 
691. Em outros mercados, por exemplo, na Europa, o modelo se baseia em 

princípios e critérios mais amplos a serem considerados pelos intermediários na 

definição da estratégia de melhor execução para as ordens de seus clientes. 

 
 

V.2. OPR como alternativa de regra de melhor execução 

 

692. Nos mercados ao redor do mundo, são encontrados diversos modelos que 

tratam o tema de melhor execução. Alguns desses são baseados em critérios e 

mecanismos bastante objetivos, deixando pouco ou nenhum espaço para que 

investidores e intermediários definam como deve ser tratada a melhor execução 
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de um conjunto de ordens. Este é o caso dos mercados norte-americano e 

canadense, que adotaram a OPR105. 

 

693. A OPR é uma regra106 de melhor execução que apresenta dois principais 

componentes: ela considera que o preço de tela de um determinado ativo é o 

único fator relevante para a melhor execução e exige, para que esse critério seja 

atendido, o roteamento automático das ordens, por parte dos intermediários, 

entre as diferentes plataformas de negociação. 

 
694. Tal modelo tem sido alvo de críticas por especialistas do mercado norte-

americano, tanto investidores como os próprios reguladores, na medida em que 

a operacionalização da OPR traz complexidade, aumenta os custos para os 

intermediários (os quais, normalmente, são repassados aos investidores finais) 

e pode aumentar a fragilidade do mercado, além de levar à fragmentação 

excessiva dos lit markets e ao crescimento de mercados opacos. 

 
695. Em função desses desdobramentos, os participantes do mercado pediram 

à SEC a revogação da OPR, a qual está sendo revisitada nos Estados Unidos 

desde 2015107.  

 
696. Durante as discussões sobre o assunto conduzidas pela SEC Equity 

Market Structure Advisory Committee Meeting, em maio de 2015, Daniel M. 

Gallagher (ex-diretor da SEC – Securities and Exchange Comission)108 afirmou 

que a OPR “(...) creates distortions by assuming that price is all that market 

participants care about when buying or selling equities”, o que significa, 

basicamente, que a decisão de rotear uma ordem para determinado ambiente 

com base apenas no preço pode ser muito restritiva, não levando em 

consideração outros aspectos importantes para selecionar a melhor alternativa, 

ou execução, para o investidor. 

 
105 Nos EUA, a OPR se aplica apenas ao topo do livro, enquanto no Canadá a OPR se aplica à 
toda a profundidade do livro. [Relatório Oliver Wyman. p. 12, 15 e 17]. 
106 Estabelecida no Regulation of the National Market System, item § 242.611. 
107 SEC Equity Market Structure Advisory Committee Meeting, May 13, 2015  
https://www.sec.gov/news/statement/gallagher-remarks-inaugural-sec-equity-market-structure-
advisor.html 
108 SEC Equity Market Structure Advisory Committee Meeting, May 13, 2015 
https://www.sec.gov/news/statement/gallagher-remarks-inaugural-sec-equity-market-structure-
advisor.html 

https://www.sec.gov/news/statement/gallagher-remarks-inaugural-sec-equity-market-structure-advisor.html
https://www.sec.gov/news/statement/gallagher-remarks-inaugural-sec-equity-market-structure-advisor.html
https://www.sec.gov/news/statement/gallagher-remarks-inaugural-sec-equity-market-structure-advisor.html
https://www.sec.gov/news/statement/gallagher-remarks-inaugural-sec-equity-market-structure-advisor.html


 

203 

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

 
697. De forma complementar, Luis A. Aguilar109 (ex-diretor da SEC) criticou a 

complexidade e fragilidade geradas pela OPR: “to comply with the order 

protection rule of Reg NMS, trading venues and broker-dealers have developed 

elaborate IT systems to monitor the prices of all NMS stocks on all lit exchanges, 

and to route orders accordingly. These entities claim that this tangle of data 

connections adds needless complexity and cost, and makes our markets overly 

fragile.” 

 
698. Na mesma ocasião, os investidores também avaliaram negativamente a 

OPR110: Barclays (“the costs of Order Protection Rule do not outweigh its benefits 

in today's market”); e Fidelity (“As we have urged in prior comment letters, 

Fidelity, as have other institutional investors such as TIAA-CREF and Calpers, 

strongly urges the Commission either to refrain from adopting a trade-through 

rule or, if a trade-through rule is adopted, to allow informed investors to opt-out 

of the rule”). 

 
699. É evidente, portanto, que a aplicação prática do OPR tem gerado mais 

desafios e questionamentos por parte do mercado do que benefícios para os 

participantes e investidores, sendo alvo, inclusive, de questionamentos pelo 

regulador. Por estas razões, notadamente o incremento do custo de observância 

à indústria, consideramos acertada a decisão da CVM de não adotar a OPR no 

mercado brasileiro. 

 

 

V.3. Total consideration como base para a regra de melhor execução (art. 

19 da ICVM 505) 

 

700. A regra atual de melhor execução no Brasil é descrita principalmente no 

art. 19 da ICVM 505, que requer que o intermediário considere na determinação 

de melhor execução, independentemente do tipo de investidor: o preço, o custo, 

a velocidade e probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza e 

qualquer outra consideração relevante para execução da ordem. 

 
109 U.S. Equity Market Structure, May 11, 2015, https://www.sec.gov/news/statement/us-equity-
market-structure.html 
110 SEC Equity Market Structure Advisory Committee Meeting, May 13, 2015   

https://www.sec.gov/news/statement/us-equity-market-structure.html
https://www.sec.gov/news/statement/us-equity-market-structure.html
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701. Entretanto, a Minuta C traz a diferenciação da obrigação da melhor 

execução por parte do intermediário de acordo com o perfil do investidor, 

mantendo o regime atual para investidores qualificados e estabelecendo 

requisitos específicos para os não qualificados. 

 
702. Nesse sentido, a proposta prevê que, para os investidores considerados 

não qualificados, a regra de melhor execução considere o desembolso total da 

operação, representado pelo preço dos instrumentos financeiros negociados e 

os custos relacionados com a execução, que inclui toda e qualquer despesa a 

ser suportada pelo investidor (corretagem e tarifas da entidades administradora 

e entidade operadora de infraestrutura de mercado financeiro). 

 
703. Entendemos a preocupação da CVM em diferenciar a regra de melhor 

execução entre investidores qualificados e não qualificados em função da 

diferença de perfil entre esses tipos de investidores, o que, inclusive, já é 

realidade em outras jurisdições, como Europa e Austrália, que distinguem entre 

investidores de varejo e institucionais. 

 
704. Buscando ilustrar a proposta, se a plataforma de negociação A tem um 

ativo ofertado por $120 e possui custo de execução de $10 (desembolso total de 

$130), enquanto a plataforma de negociação B tem o mesmo ativo ofertado por 

$123 e possui um custo de execução de $5 (desembolso total de $128), a ordem 

de um investidor não qualificado seria direcionada para a plataforma B, que 

oferece o melhor resultado possível para ele, que nesse caso é o menor 

desembolso total111. 

 

705. Não obstante, é preciso notar que a abordagem estrita do desembolso 

total da operação para investidores não qualificados apresenta limitações 

relevantes, principalmente em cenários nos quais esse critério pode não ser 

suficiente para atender o melhor interesse do investidor. 

 
706. Primeiramente, de acordo com a Instrução CVM nº 539/13, há diversos 

perfis de investidores na categoria “investidores não qualificados”, com 

diferentes níveis de sofisticação (medidos pelo seu conhecimento e nível de 

 
111 Relatório Oxera, p. 56. 
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informação, capacidade financeira, volume negociado, frequência de 

negociação, instrumentos que opera, experiencia prévia no mercado financeiro 

e de capitais, entre outros aspectos). 

 
707. Assim, considerando um cenário em que haja duas plataformas de 

negociação e elas direcionam as suas operações a câmaras de compensação e 

liquidação distintas, a eficiência de capital obtida pelo investidor ao concentrar 

todas as suas operações em uma única CCP pode ser mais relevante quando 

comparada ao desembolso total. Esse quadro ganha ainda mais notoriedade 

dado o modelo brasileiro de beneficiário final, de forma que, em existindo duas 

CCPs, o investidor não se beneficiaria do netting oferecido pelo intermediário 

como ocorre na maioria dos outros mercados. 

 
708. Essa vantagem é muito clara para investidores que realizam operações 

de day trade, uma vez que a liquidação não envolverá entrega/recebimento de 

ativos e ocorrerá por diferença financeira (diferença entre preço médio de 

compra e preço médio de venda), bem como para investidores direcionais, que 

negociam ativos diferentes. 

 
709. Por exemplo, quando um investidor vende determinada ação e compra 

outra no mesmo dia, embora haja entrega/recebimento de ativos, a liquidação 

financeira também se dará por diferença, havendo grande eficiência de capital e 

menor risco para o investidor, intermediário e todo o sistema. 

 

710. Em outro cenário possível, um investidor de varejo que possua perfil de 

negociação mais agressivo pode desejar consolidar os seus negócios em uma 

mesma plataforma de negociação para maximizar os descontos concedidos 

dependendo da tabela de preços.  

 

711. Esses descontos podem incidir sobre operações de day trade (a tarifa das 

operações poderia ser reduzida nesse caso, principalmente porque não há 

movimentação de ativos na depositária) ou serem definidos por nível de volume 

(quanto maior o volume agregado do investidor, menor a tarifa). Neste caso, o 

período de apuração e aplicação poderia variar (a cada mês ou a cada ano, por 

exemplo), o que tornaria ainda mais relevante a concentração do volume em 

uma única plataforma. 
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712. Também vale mencionar que o intermediário não tem como saber de 

antemão se a ordem de seu cliente se tornará uma operação de day trade. Dessa 

forma, se a regra de melhor execução for baseada exclusivamente no 

desembolso total, o investidor pode não vir a se beneficiar da eficiência de capital 

e descontos mencionadas acima caso as operações de compra e venda sejam 

executadas em plataformas diferentes.  

 

713. Além da questão da diversidade dos perfis de investidores, a necessidade 

dos investidores pode variar de acordo com as condições de mercado. Por 

exemplo, em momentos de instabilidade financeira, a velocidade e probabilidade 

de execução tendem a ser fatores mais importantes do que o custo de realização 

da operação.  

 

714. Enquanto a velocidade é diretamente impactada pela qualidade e 

performance da infraestrutura de cada ambiente de negociação, a probabilidade 

de execução está relacionada à diversidade e profundidade do livro de ordens, 

que pode variar significativamente entre os diferentes ambientes. 

 

715. Por fim, também é importante que sejam considerados outros fatores que 

podem impactar na opção do investidor por uma plataforma de negociação em 

vez de outra, como nível de serviços oferecido, o qual está relacionado, 

principalmente, à performance da plataforma e outras funcionalidades de 

execução e consulta de informações.  

 
716. Por essas razões, uma regra de melhor execução baseada somente no 

preço e nos custos de negociação pode ser muito restritiva para investidores 

mais sofisticados e day traders – ainda que de varejo – pois estes deveriam ter 

a possibilidade de priorizar aspectos como eficiência de capital (no caso de haver 

mais de uma CCP), velocidade e probabilidade de execução e nível de serviços 

oferecido pela entidade administradora de mercado, em detrimento da regra de 

desembolso total.  

 
717. Não por outro motivo, alguns países adotaram critérios adicionais ao 

conceito de custo total de operação dentro da regra de melhor execução.  
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718. No caso australiano, além do custo total da transação, outros itens podem 

ser considerados de acordo com o Regulatory Guide 265, item 146, como, por 

exemplo, velocidade e probabilidade de execução112. Já na Europa, segundo o 

Relatório Oxera, o MiFID estabelece que velocidade, probabilidade de execução 

e liquidação, tamanho e natureza da ordem, impacto no mercado e outros custos 

de transação implícitos podem ser, juntamente ao desembolso total da operação, 

de extrema importância na análise de melhor execução113.  

 
719. Em resumo, as considerações acima evidenciam a necessidade de uma 

abordagem mais abrangente na definição da regra de melhor execução para 

investidores não qualificados, em benefício de que as melhores condições 

possam ser, de fato, oferecidas aos clientes dos intermediários.  

 
720. Por isso, propomos que o regime de melhor execução aplicável a esta 

categoria seja igual ao que vigora hoje, ICVM 505, para os investidores 

qualificados, ajustado com a adição de novos fatores para ambos os casos, à luz 

do que foi mencionado anteriormente.  

 
721. A nova redação do art. 19 da ICVM 505, referenciado no art. 1º da Minuta 

C, seria, portanto, a seguinte: 

 

Art. 19. O intermediário deve executar as ordens nas melhores condições 

 
112 Regulatory Guide 265 https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-
guides/rg-265-guidance-on-asic-market-integrity-rules-for-participants-of-securities-markets/). 
Total consideration 
RG 265.144 For a retail client, the best outcome means the best total consideration: Rule 
3.8.1(2)(a). Total consideration is defined as: 
(a) the purchase price paid by the client (for a buy order) (i.e. unit price multiplied by volume) plus 
transaction costs; or 
(b) the sale price received (for a sell order) (i.e. unit price multiplied by volume) minus transaction 
costs. 
RG 265.146 In assessing total consideration, a market participant may take into account implicit 
transaction costs such as market impact or other costs resulting from differences in speed, 
likelihood of execution or liquidity (see Table 5 for descriptions of these factors, typically more 
applicable to institutional investors), and give them precedence over the immediate price factors 
if they are instrumental in delivering the best total consideration. For example, this may be 
relevant for an order in a relatively illiquid product. However, we expect that implicit costs are 
unlikely to be a factor for most retail client transactions because they typically deal in order sizes 
that can be filled at the best displayed prices. 
113 Relatório Oxera, p. 65. 

https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-265-guidance-on-asic-market-integrity-rules-for-participants-of-securities-markets/)
https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/regulatory-guides/rg-265-guidance-on-asic-market-integrity-rules-for-participants-of-securities-markets/)
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que o mercado permita, desde que iguais ou melhores que as indicadas 

pelo cliente.  

 

§ 1º Para aferir as melhores condições para a execução de ordens, o 

intermediário deve levar em conta o preço, o custo, a rapidez, a 

probabilidade de execução e liquidação, o volume, a natureza, o nível de 

serviço da administradora de mercado e concentração de operações em 

uma mesma contraparte central e qualquer outra consideração que 

entenda relevante para execução da ordem. (...) 

 

 

722. Contudo, caso essa Autarquia entenda ser fundamental diferenciar os 

regimes de melhor execução entre investidores qualificados e não qualificados, 

sugerimos que os investidores não qualificados possam escolher, perante o seu 

intermediário, entre o modelo de melhor execução que considere apenas 

desembolso financeiro ou modelo idêntico ao do qualificado. 

 

723. É relevante destacar que a corretagem e outros custos cobrados pelos 

intermediários pela negociação de valores mobiliários não devem ser 

considerados no cumprimento da regra de melhor execução, seja na proposta 

desenhada acima, seja na manutenção da redação original da Minuta C, em linha 

com a regulamentação europeia. 

 

724. Com efeito, o MiFID II determina que os custos e comissões cobradas dos 

clientes pelo intermediário na execução de uma ordem não sejam levados em 

conta na definição do roteamento de ordens para cumprimento da regra de 

melhor execução. Isso significa que as corretoras não têm a flexibilidade de 

ajustar os seus preços ou conceder descontos para ordens executadas em uma 

determinada plataforma de negociação para direcionamento do fluxo, evitando o 

conflito de interesse. 

 

725. Do contrário, se a regra de melhor execução incluir os custos de 

corretagem, os intermediários seriam capazes de ajustar os seus preços como 

forma de direcionar o fluxo de ordens para uma determinada plataforma de 

negociação, potencialmente contornando o espírito da regra de melhor 

execução. Por isso, sugerimos que os custos cobrados pelos intermediários não 
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sejam utilizados no cumprimento da regra de melhor execução, o que poderia 

ser esclarecido pela CVM no próprio relatório da Audiência Pública. 

 

V.4. Execução de ordens e faculdade de conexão das corretoras às 

plataformas de negociação (art. 20 da ICVM 505) 

 

726. O art. 20 da ICVM 505, na forma como proposto pela Minuta C, trata sobre 

a execução de ordens pelo intermediário. Os §§ 2º e 3º dispõem sobre a 

prioridade para a execução de ordens, privilegiado o critério cronológico e a 

execução de ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas ao 

intermediário. 

 

727. Ocorre, entretanto, que já existem hoje determinados tipos de ordens que 

não necessariamente seguem o critério cronológico, como, por exemplo, as 

ofertas Retail Liquidity Provider (RLP) e os negócios diretos. 

 
728. Dessa forma, recomendamos que a redação proposta seja ajustada para 

prever que os regulamentos da entidade administradora de mercado, os quais 

são, de qualquer forma, aprovados pela CVM, possam prever procedimentos 

diferentes para determinação da prioridade das ordens. 

 

729. Adicionalmente, assim como no caso da regulação europeia, a Minuta C 

define que as corretoras terão a liberdade de escolher a quais plataformas de 

negociação desejam se conectar, medida com a qual concordamos e 

entendemos ser a mais eficiente do ponto de vista do custo-benefício ao 

mercado.  

 

730. Entretanto, a fim de conferir transparência ao investidor, recomendamos 

que seja obrigatório que os intermediários comuniquem aos seus clientes: (i) a 

quais mercados e plataformas estão conectados; (ii) como implementam a regra 

de melhor execução e os critérios para direcionamento de ordens; e (iii) as 

razões que fundamentam a decisão de não se conectar a um determinado 

mercado (ex. altos custos de conexão, baixo market-share, indisponibilidade de 

produtos etc).  
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731. O art. 20 da ICVM 505, mencionado no art. 1º da Minuta C, passaria a ter 

a seguinte redação: 

 

Art. 20. O intermediário deve estabelecer regras, procedimentos e 

controles internos sobre a execução de ordens, de modo a: (...) 

 

§ 2º Em caso de concorrência de ordens, a prioridade para a execução 

deve ser determinada pelo critério cronológico, exceto nas situações 

especiais em que existir regra explícita prevendo procedimento diferente 

nos regulamentos da entidade administradora de mercado organizado. 

 

§ 3º Em caso de ordens concorrentes dadas simultaneamente por clientes 

que não sejam pessoas vinculadas e por pessoas vinculadas ao 

intermediário, ordens de clientes que não sejam pessoas vinculadas ao 

intermediário devem ter prioridade, exceto nas situações especiais em 

que existir regra explícita prevendo procedimento diferente nos 

regulamentos da entidade administradora de mercado organizado. (...) 

 

§ 5º O intermediário deverá divulgar: 

 

I – os mercados e plataformas aos quais está conectado e seus critérios 

adotados para conexão na hipótese de não se conectar a todos os 

ambientes de negociação; 

 

II – a forma pela qual implementa a regra de melhor execução e os 

critérios para direcionamento de ordens. 

 

V.5. Regra de melhor execução e conflito de interesses (art. 30 da ICVM 

505) 

 

732.  Além de contribuir para garantir a proteção dos investidores e a 

integridade do processo de formação de preços, a regra de melhor execução 

também desempenha o papel de promover condições adequadas de competição 

entre plataformas de negociação e regular a conduta dos intermediários 

financeiros para com seus clientes. 
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733. Por essa razão, entendemos que a regulamentação deveria proibir 

quaisquer mecanismos que criem, ou possam criar, conflitos de interesse entre 

intermediários e investidores, tais como a concessão de rebates, o pagamento 

pelo fluxo de ordens ou a participação no resultado ou no capital de entidade 

administradora em decorrência do direcionamento de ordens para sua 

plataforma – ou seja, benefícios de qualquer natureza.  

 
734. Rebates, nesse contexto, são políticas tarifárias de entidades 

administradoras que pagam os intermediários pelo envio de ordens. Esses 

rebates podem ser implantados, por exemplo, por meio de modelos de tarifação 

maker/taker – que diferencia as tarifas aplicadas sobre as ordens agredidas 

(limitadas – maker) e agressoras (a mercado – taker) quando essas são 

executadas. Em alguns casos, a tarifa para as ordens passivas é negativa (isto 

é, o intermediário recebe um rebate toda vez que são executadas).  

 
735. Políticas como essa incentivam os intermediários a rotear suas ordens 

para a plataforma de negociação que oferece o maior rebate e não 

necessariamente para a que provê a melhor execução para o cliente. Essa 

prática associada a uma regra de melhor execução baseada exclusivamente em 

desembolso total pode potencializar conflitos de interesse e distorções no 

mercado.  

 
736. Em alguns mercados, a concessão de rebates para os intermediários é 

uma prática utilizada e tem provocado queixas e preocupações de diferentes 

investidores e reguladores. Por essa razão, há um debate intenso a respeito do 

conflito de interesses gerado pelos rebates e o cumprimento da regra de melhor 

execução.  

 
737. Esta visão é corroborada por diretores da SEC114, que, em manifestações 

públicas, declararam que rebates criam conflitos de interesse e recomendaram 

a sua suspensão, e pelo regulador australiano (“rebates exacerbate the risk of 

conflicts of interest” e "maker-taker models do not promote market quality or 

market integrity“)115. Inclusive, no caso da Austrália, o regulador identificou que 

 
114 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nc2ueIlFzog>. 
115 ASIC Report 331, p. 94. 

https://www.youtube.com/watch?v=nc2ueIlFzog
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os rebates incentivam HFTs a negociar em novas plataformas somente para 

receberem rebates, o que levou à proibição da concessão de rebates naquela 

jurisdição116.  

 
738. Na mesma linha, grandes investidores institucionais estrangeiros têm 

defendido a eliminação dos rebates, conforme manifestações da T Rowe117, 

Vanguard118 e Capital Group119.  

 
739. Outra consequência negativa dos rebates é a distorção da descoberta de 

preço. Rebates levam à deterioração da qualidade do mercado através do 

aumento do cancelamento de ordens, pois alguns dos participantes de mercado 

negociam somente para capturar os rebates.   

 
740. Pelo conflito de interesse que o pagamento pelo fluxo de ordens pode ter 

sobre o cumprimento da regra de melhor execução, sugerimos que o pagamento 

por fluxo de ordens seja proibido, ocorra ele através de modelos de tarifação ou 

através de modelos em que intermediários recebem qualquer espécie de 

participação no resultado ou no capital de entidade administradora de mercado 

em decorrência do direcionamento do fluxo de ordens para essa plataforma. 

 

741. Retornando para a descoberta de preço, a permissão da internalização de 

ordens é negativa. Nas jurisdições onde esta prática é permitida, verifica-se que 

as ordens do varejo passam a não interagir com livro central de negociações, o 

que, por sua vez, pode impactar a formação dos preços, já que parte importante 

dos participantes do mercado deixa de participar dessa dinâmica. Tal situação 

tem efeitos nocivos para a transparência do mercado, o que, por sua vez, pode 

 
116 Relatório ER Desk, p. 16. 
117 T Rowe Price. Comments on SEC proposal to conduct a pilot program to assess how 
exchange transaction fees and rebates affect market quality for national market system (“NMS”) 
stocks. 2018. Disponível em: <https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3832746-
162769.pdf>. 
118 Vanguard. Comments on SEC proposal to conduct a pilot program to assess how exchange 
transaction fees and rebates affect market quality for national market system (“NMS”) stocks. 
2018. Disponível em: <https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3712174-162393.pdf>. 
119The Capital Group Companies. Comments on SEC proposal to conduct a pilot program to 
assess how exchange transaction fees and rebates affect market quality for national market 
system (“NMS”) stocks. 2018. Disponível em: <https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-
3732662-162505.pdf>. 

https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3832746-162769.pdf
https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3832746-162769.pdf
https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3712174-162393.pdf
https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3732662-162505.pdf
https://www.sec.gov/comments/s7-05-18/s70518-3732662-162505.pdf
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reduzir o incentivo para o envio de ordens para o livro central por parte de 

provedores de liquidez.  

742. Além disso, a menor intensidade de ordens de varejo para o Lit Market 

pode reduzir o interesse de investidores institucionais a colocarem as ordens no 

topo do livro, impactando ainda mais a descoberta de preço e tendo efeitos no 

aumento dos spreads praticados.  

743. Caso a CVM opte pela proibição dos itens acima como forma de evitar o 

conflito de interesse e a preservação da formação de preço, que é a nossa 

recomendação, tal proibição deverá ser aplicada sobre todas as categorias de 

mercados organizados e para quaisquer tipos de investidor, visando a aplicação 

de regras equânimes, a fim de evitar o direcionamento de ordens a ambientes 

que possam adotar mecanismos de remuneração (por não estarem submetidos 

à restrição), que não necessariamente são os mais transparentes ou que 

representam o melhor interesse do cliente.  

744. Nesse caso, propomos o seguinte ajuste de redação no art. 30 da ICVM 

505, objeto de nova redação pelo art. 1º da Minuta C: 

 

Art. 30. O intermediário deve exercer suas atividades com boa fé, 

diligência e lealdade em relação a seus clientes.  

 

§ 1º Parágrafo único. É vedado ao intermediário privilegiar seus próprios 

interesses ou de pessoas a ele vinculadas em detrimento dos interesses 

de clientes.:  

 

I – privilegiar seus próprios interesses ou de pessoas a ele vinculadas em 

detrimento dos interesses de clientes; ou 

 

II – receber benefícios de qualquer natureza em contrapartida ao 

roteamento de ordens à determinada entidade administradora de 

mercado. 

 

§ 2º O intermediário não deve considerar, para fins da decisão de que 

trata o art. 19, eventuais benefícios de qualquer natureza auferidos e não 

repassados ao cliente. 
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* * * * * 

 

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima 

e profunda consideração, subscrevemo-nos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO 

 

BSM SUPERVISÃO DE MERCADOS 

 

 


