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ANEXO 
MANIFESTAÇÃO À AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM 9/19 

 
1. Considerações preliminares 

 
1.a. Evolução recente do mercado de capitais 
 

• Novas tecnologias 
 
O mercado de capitais encontra-se em constante evolução e a 
introdução de novas tecnologias tem atuado para a redução dos custos 
operacionais, ampliação do espectro de clientes atendidos pelo mercado 
e elevação da segurança das transações. 
 
Podem ser encontradas inovações, por exemplo, nas atividades de: 
negociação, controle de posições e custódia de valores mobiliários e na 
identificação eletrônica do perfil de investimentos dos clientes. 
 
A atualização das normas brasileiras do mercado de capitais é uma 
louvável iniciativa e deve estar voltada ao preparo do mercado à 
introdução das novidades tecnológicas com a devida segurança. 
 

• Possibilidade de competição introduzida 
 
A competição entre bolsas e mercados de balcão é sempre saldável 
para os mercados onde é introduzida, permitindo a redução dos custos 
de execução de ordens, fomento à inovação tecnológica e melhoria na 
qualidade dos serviços prestados. A realidade, entretanto, revela que 
esta competição costuma ocorrer em baixa escala, com as bolsas se 
especializando em segmentos de investidores e produtos. 
 
A situação brasileira revela um baixo volume de operações para a 
instalação de uma bolsa concorrente, criando uma barreira por escala 
operacional e mantendo uma situação de monopólio natural. No entanto, 
a possibilidade de haver a competição a partir de mercados de balcão 
organizado poderá trazer benefícios para os investidores e para o 
desenvolvimento do mercado de capitais. 
 
Adicionalmente, a concorrência é um elemento importante para a 
segurança sistêmica, ao introduzir no mercado uma contingência para o 
caso de dificuldades para a continuação da negociação de valores 
mobiliários ou para a liquidação dos negócios. 
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Um exemplo recente desta necessidade de uma contingência para evitar 
um problema sistêmico ocorreu na Bolsa de Cingapura (SGX) no dia 
14/07/2016, quando uma falha de sistema causou a duplicação de 
confirmação de negócios e a bolsa, que é monopolista, não conseguiu 
continuar as atividades até que o problema fosse resolvido. 
 

• Desafios da competição entre as bolsas e as plataformas de balcão 
 
Outro ponto relevante na elaboração das regras é a competição entre 
bolsas em um mesmo segmento de mercado, entre as plataformas de 
balcão, também dentro de um mesmo segmento de mercado e como as 
bolsas e as plataformas de balcão competirão entre si. 
 
A competição entre as bolsas é um elemento que tem sido considerado 
como positivo pelos reguladores, no entanto, alguns estudos têm 
revelado aspectos que merecem uma atenção especial da 
regulamentação que está sendo proposta. 
 
O artigo Competition Among Exchanges, de autoria de Tano Santos e 
José Alexandre Scheinkman (The Quarterly Journal of Economics, 
Volume 116, Issue 3, August 2001, Pages 1027–1061) demonstra que a 
competição entre as bolsas pode se tornar uma fonte de riscos para o 
mercado. A lógica dos autores é que os serviços prestados pelas bolsas 
são muito semelhantes (commodity) e que os custos rapidamente caem 
ao nível que é considerado como o preço de reserva das bolsas. No 
intuito de obter maior participação e, consequentemente, melhores 
resultados as bolsas podem ser induzidas a competir reduzindo os 
parâmetros de segurança. O caminho mais fácil é reduzir a supervisão 
sobre os seus mercados ou permitir operações que não se 
enquadrariam no perfil de um mercado bem regulado e saudável. 
 
A proposição de Santos & Scheinckman traz a necessidade de uma 
regulação mais rigorosa e de custos adicionais de supervisão. A 
potencial arbitragem regulatória entre os mercados é um tema de 
constante visitação pelo potencial de redução da eficiência do mercado. 
 
O assunto da arbitragem regulatória entre as bolsas e entre as bolsas e 
o mercado de balcão é tratado por Mattias Levin em seu artigo 
Competition, Fragmentation and Transparency: Providing the Regulatory 
Framework for Fair, Efficient and Dynamic European Securities Market 
(Centre of European Policy Studies - CEPS - Task Force Report No. 46, 
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April 2003)1. A necessidade de introduzir novos elementos na regulação 
do mercado europeu seria derivada da ausência de uma boa definição 
dos limites de atuação entre as bolsas e o balcão, bem como pela 
presença de produtos que replicam os produtos das bolsas em um 
ambiente menos regulado, como é o caso do mercado de balcão. 
 
Na proposta regulatória da Audiência Pública 9/2019, é visível a 
proximidade entre as funções a serem desempenhadas e também as 
exigências para constituição e administração de uma bolsa e de um 
mercado de balcão. Parece-nos ser mais interessante produzir uma 
diferenciação significativa, dando mais autonomia para as bolsas e 
simplificando as regras e exigências para o mercado de balcão, 
segregando as atividades e admitindo-as em sua complementaridade e 
não competitividade da mesma forma como vem ocorrendo na Europa. 
 
Na linha sugerida, o caminho que vem sendo gradativamente implantado 
no Mercado Europeu é baseado em: (i) simplificação das regras para a 
constituição de um mercado de balcão, (ii) delimitação de suas funções, 
do mecanismo de negociação – sendo vedada a modalidade de leilão 
contínuo (pregão eletrônico ou viva voz com interação contínua entre 
ofertas compradoras e vendedoras) –, (iii) estabelecimento de 
modalidades de produtos que admitidos à negociação mais restrita e (iv) 
limites para a competição entre os mercados, evitando a atração de 
investidores por arbitragem regulatória. 

 
1.b. Alinhamento com as regras e procedimentos internacionais 
 

• Desafios para o alinhamento 
 
Algumas especificidades do mercado brasileiro, como a elevada 
participação de regras autorregulatórias e a relativamente pequena 
dimensão do mercado para um universo mais amplo de bolsas e balcões 
organizados se apresentam como desafios para a regulamentação do 
setor sob a condição de múltiplas plataformas competindo entre si. 
 
Tanto o modelo Europeu, quanto o Norte Americano se mostra bem 
mais liberais do que o modelo atualmente vigente no Brasil. Exceto em 
alguns casos muito específicos os reguladores europeu e americano têm 
apresentado um comportamento mais distante da competição, seguro de 
que o efeito se restringirá à diferenciação de produtos e ao valor dos 
serviços prestados. O suporte a este efeito está na natural diferenciação 

                                            
1 Disponível em https://www.ceps.eu/ceps-publications/competition-fragmentation-and-
transparency-providing-regulatory-framework-fair/ 
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de perfil de investidores existente entre os países da Europa e ao 
enorme tamanho do mercado norte-americano. 
 
No caso brasileiro, com uma gama relativamente pequena de produtos 
disponível, um número de investidores relativamente pequeno e 
despreparado para o investimento no mercado de capitais e uma 
capacidade punitiva inferior à observada nos Estados Unidos e na 
Europa, os cuidados devem ser redobrados e alguma adaptação dos 
modelos propostos para estes países deve ser considerada. 

 
1.c. Regulação x Autorregulação 
 

• Estudos sobre a participação da regulação 
 
A autorregulação é praticada em todo o mundo em maior ou menor 
intensidade. Segundo Patrick Collins em seu livro Regulation of 
Securities Markets and Transactions (Willey Finance, 2011) a 
autorregulação tem o seu papel valorizado à medida que é ampliada a 
velocidade de transformação dos mercados e dos produtos financeiros, 
exigindo um controle mais próximo da atividade. 
 
Segundo este mesmo autor, nos Estados Unidos e no Canadá existem 
diversas agências autorreguladoras de capital privado, autorizadas pela 
Securities & Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos e pelas 
comissões provinciais e territoriais membros do Canadian Securities 
Administrators, no Canadá, para atuarem em diversos segmentos do 
mercado financeiro e de capitais. Observa-se, no entanto, que o critério 
para a autorização é de especialização e não é observada a competição 
entre autorreguladores em um mesmo setor. O mesmo ocorrendo em 
toda a Europa e na Ásia, onde, com a exceção da Coreia do Sul, onde a 
autorregulação não é tão participativa. 
  
O caminho normativo seguindo pelo mercado brasileiro é de uma 
participação maior da autorregulação, relativamente à regulação. 
 
Em estudo, realizado com base das condições de 2012, pela Boston 
Consulting Group e para atendimento do Grupo de Estudos para a 
Reformulação do Sistema de Intermediação, é comparado o mercado 
brasileiro com um amplo universo de países com perfil de investimento 
semelhante, demonstrou-se que a participação da autorregulação na 
definição das regras do mercado de capitais é elevada e que, dentre os 
países amostrados, somente seria comparável com a Coreia do Sul, a 
Colômbia e o Canadá. 
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Dentre os mercados maduros, os Estados Unidos se destacaram pela 
maior participação da autorregulação, enquanto que o Reino Unido, a 
França e a Alemanha apresentaram uma participação mais sensível das 
normas regulatórias, relativamente às normas autorregulatórias. 
 
O principal benefício do posicionamento brasileiro está na constante 
atualização das regras, mantendo a regulamentação próxima da 
realidade enfrentada por profissionais de mercado e investidores. Por 
outro lado, a autorregulação implica na delegação de um mandato 
público para uma entidade privada e pode implica riscos derivados de 
conflitos de interesses. 
 
Os dois elementos são importantes e devem ser balanceados, deixando 
os princípios gerais que orientam a atuação dos participantes e o 
funcionamento do mercado a cargo da regulação e da responsabilidade 
pública. As regras de caráter temporário ou que são voltadas apenas 
para a determinação de parâmetros e regras operacionais, devem ficar 
no âmbito da autorregulação. 
 
Acreditamos que para este importante item da pauta de reforma da 
regulação dos mercados organizados o modelo norte-americano seja o 
mais indicado. O autorregulador único para os mercados organizados e 
autorreguladores específicos para produtos, como fundos de 
investimento, fundos de previdência etc. e participantes, como 
corretoras, agentes autônomos de investimento, analistas de mercado, 
etc. Todos os autorreguladores seriam autorizados pela CVM. 
 
Para a autorização devem cumprir os requisitos mínimos dados na 
autorização, tais como uma declaração de propósito, informações sobre 
formas de financiamento da atividade e estrutura de governança. Pela 
CVM haveria uma avaliação constante de desempenho, dados por 
indicadores desenvolvidos para este propósito. Os perfis atualizados dos 
autorreguladores seriam deixados públicos pela CVM, assim como o 
desempenho. 
 

• Algumas considerações sobre a atividade punitiva 
 
Outra consideração relevante está na capacidade punitiva do 
autorregulador, algo presente na Instrução 461 e mantida na minuta de 
instrução da AP 9/2019. 
 
As infrações ocorridas no âmbito da regulamentação de mercado 
deveriam ser punidas apenas pela CVM, cabendo ao autorregulador ou 
ao supervisor realizar apenas a instrução da denúncia à CVM. Desta 
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forma estaria garantida a ausência de conflitos de interesses e 
assegurados os princípios jurídicos de ampla defesa e do contraditório, 
além da capacidade recursal da decisão. 
 
Nosso posicionamento é que os autorreguladores estariam aptos a punir 
os administradores de mercados organizados e intermediários por 
infração às suas regras autorregulatórias e aos punidos inconformados 
com a decisão caberia recurso à CVM, que consideraria as alegações e 
as condições em que se configuraram a infração. 
 
Já as entidades administradoras de mercados organizados poderiam 
punir os participantes por infrações aos seus regulamentos de acesso e 
às regras operacionais, conforme está previsto nas suas normas. Mas 
uma solução que julgamos em linha com o direito brasileiro seria garantir 
o recurso dessas decisões em julgamento no Conselho de 
Autorregulação do autorregulador do mercado organizado. 
 
O afastamento do risco de conflitos de interesse, a garantia de ampla 
defesa e do contraditório e de haver sempre uma instância de recursos 
com um grau de independência e isenção mais elevado são elementos 
fundamentais para a existência de um mercado equitativo, justo e 
seguro para os participantes. 

 
1.d. Expectativas da sociedade para a atividade de um mercado organizado 
  

Em que pese a minuta apresentar um conjunto de regras com elevada 
eficiência regulatória e capaz de ordenar o mercado de capitais na 
presença de uma condição de concorrência entre entidades do mercado 
organizado, faz-se necessário garantir a eficiência e a perenidade destas 
regras. Para isto, sugerimos uma prática que robustece o conjunto 
normativo com a introdução já nos seus primeiros parágrafos algumas 
normas principiológicas voltadas a estabelecer os papel social e os limites 
que a sociedade aguarda da entidade do mercado organizado e de seu 
administrador. 
 
Tomando os pontos apresentados por Larry Harris em seu livro Trading & 
Exchanges – Market Microstructure for Practitioners (Oxford University 
Press, 2003), temos os seguintes elementos que sugerimos como 
elementos principiológicos para a nova regulamentação: 
 
“As entidades administradoras do mercado organizado e os demais 
participantes alcançados pela presente Instrução devem atender às 
seguintes funções econômicas e sociais: (i) atuar como simplificadora 
para a descoberta dos preços dos valores mobiliários nela negociados; (ii) 
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garantir a função de concentradora de interesses de compra e de venda 
para todos os participantes que atenderem às suas condições de acesso; 
(iii) manter neutralidade com relação aos negócios realizados e garantir a 
equidade de direitos e deveres de todos os participantes que atenderem 
às condições estabelecidas para o acesso, e (iv) prover a transparência e 
a segurança para os negócios.” 
 
Se adotada a orientação principiológica na instrução, para qual sugerimos 
a inserção do parágrafo acima, é garantida a perenidade da regra e 
mesmo que ocorram alterações relevantes na estrutura do mercado, na 
forma de negociação ou nos produtos admitidos à negociação, os 
princípios fundamentais para o funcionamento do mercado organizado 
estarão dados e serão a base para a atuação de todos os participantes. 

 
1.e. Papel dos intermediários 
 

Para a perfeita caracterização dos participantes que atuarão no mercado 
organizado, que é alvo da proposta de regulamentação disposta na AP 
9/2019, cabe esclarecer que a possibilidade de haver um mercado sem 
intermediários, conforme era previsto no inc. III do Art. 5º da ICVM 461 e 
reproduzido no inc. III do Art. 4º da Minuta A, deve ficar mais clara, 
reforçando-se que esta possibilidade seria adstrita ao mercado de balcão 
organizado. 
 
A restrição aos mercados de balcão organizado se deve ao fato de que 
para os mercados de bolsa, onde o investidor entraria diretamente em 
contato com um processo interativo, seria necessária uma série de ações 
baseadas na intervenção de um profissional de mercado, evitando-se 
falhas operacionais e instruindo o investidor sobre o produto financeiro 
negociado. Sem a presença de um assessoramento profissional e 
regulado, acreditamos haver perda de qualidade informacional para o 
investidor e torna-se um elemento de risco para o mercado como um 
todo. 
 
O intermediário representa mais do que um prospector de clientes para o 
mercado de capitais, é uma camada adicional importante na atividade de 
supervisão do mercado e um elemento mitigador dos riscos operacionais 
decorrentes da inexperiência ou complexidade dos produtos negociados 
ou sistemas oferecidos. 
 
Atua como responsável pela: (i) aplicação da Política de Conheça o seu 
Cliente (KYC); (ii) análise das operações, para efeito da Política de 
Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 
(PLDFT) (prevista na Instrução CVM 617); (iii) acompanhamento da 
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adequação dos produtos negociados pelo cliente ao seu perfil de risco 
(suitability); (iv) avaliação de riscos (regulamentação Bacen para 
instituições financeiras e equiparadas), e (v) controle de processos e 
proteção da liquidação financeira das operações (regras do Bacen e da 
clearing para atendimento das normas sobre o Sistema de Pagamentos 
Brasileiro). 
 
Todas as políticas contidas na regulamentação, que envolvem o 
conhecimento próximo do cliente e que são fundamentais para a 
credibilidade e segurança do mercado de capitais estão a cargo dos 
intermediários e as eventuais falhas ocorridas implicam em punição nas 
esferas, administrativas e, quando aplicáveis, também na esfera cível e 
criminal. 
 
Assim sendo, seja para as operações cursadas em ambiente de bolsa, 
seja para as operações cursadas para o balcão organizado, a previsão 
regulamentar de implantação de uma plataforma com acesso direto dos 
clientes reduz a segurança do mercado pela eliminação de uma camada 
relevante do acompanhamento da aplicação das regras de mercado. 
 
Finalmente, conforme veremos adiante, se prevalecer a ideia de admitir a 
constituição de um mercado organizado sem a presença de 
intermediários, conforme assinalaremos mais adiante, é fundamental que 
o mercado e o seu administrador assumam todas as tarefas protetivas ao 
mercado e atualmente são obrigatórias aos intermediários. Em função da 
assunção destas tarefas, o mercado organizado e a sua entidade 
administradora, que operarem sem a presença de intermediários, 
deveriam desempenhar as funções protetivas ao mercado de capitais, 
conforme previsto na regulamentação, e se sujeitarem às punições 
previstas nas normas, hoje atinentes à intermediação. 

 
1.f. Considerações sobre os mercados de liquidez visível e oculta 
 

• Experiência internacional 
 
A liquidez do mercado de valores mobiliários se desdobra em duas 
vertentes: os mercados que negociam através de uma liquidez visível 
(lit) e os mercados que negociam com a liquidez oculta (dark). 
 
Nos mercados internacionais os reguladores se apressaram por 
regulamentar os mercados com internalização de ordens e liquidez 
oculta, reforçando os elementos que são considerados como positivos e 
mitigando os riscos inerentes aos seus pontos negativos. Esta postura 
tem certamente beneficiado a muitos investidores. 
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Segundo Alex Boulatov e Thomas J. George, em seu artigo Hidden and 
Displayed Liquidity in Securities Markets with Informed Liquidity 
Providers (Review of Financial Studies 26(8) - 2013, pp. 2096-2137), 
cerca de 30% de todo o volume transacionado com ações listadas 
ocorre através e meios que não são baseados em liquidez aparente, 
nem permite a interação da ordem com as demais ofertas. Ainda 
segundo os autores, o site da NASDAQ, na época, revelava que 15% do 
fluxo de ordens não era totalmente exibido ao mercado. 
 
Na Europa, os autores mostram que os números da Frankfurt Stock 
Exchange eram de 16% e da Euronext - Paris Exchange eram de 44%. 
Para os mercados da Ásia-Pacífico, a Austrália tem liderado na 
expansão dos mercados de liquidez oculta, à medida que o regulador 
abriu os seus mercados para a concorrência internacional na captação 
de recursos para investimentos. 
 
Segundo estes mesmos autores, poderíamos citar os seguintes 
elementos que implicam benefícios para os investidores: 
 

� Inexistência de impactos de preços na execução de grandes 
ordens; 

� Manutenção do sigilo de ofertas de tamanho mais expressivo; 
� Por haverem parâmetros de preços e uma supervisão muito 

próxima dos negócios são evitadas manipulações; 
� Permite a construção de estratégias mais complexas em curto 

espaço de tempo, evitando-se o risco de movimentação de 
preços (slippage). Essa característica é particularmente 
interessante nos valores mobiliários de liquidez mais baixa; 

� Redução dos custos de transação pelo menor valor de acesso ao 
mercado e também pela possibilidade de fechamento das 
operações no ponto médio do referencial de preços (NBBO), e 

� Existe uma queda na eficiência de investidores informados que 
atuam como formadores de mercado, tornando-os menos 
agressivo na atividade quando a liquidez é visível do que quando 
operam em condições de liquidez oculta. 

 
Por outro lado, os autores apontam situações que são normalmente alvo 
de críticas: 
 

� Os mercados de liquidez oculta costuma atrair uma parte 
significativa de negócios dos mercados de liquidez visível, 
retirando principalmente os investidores informados; 
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� Os investidores de menor porte têm um acesso restrito aos 
mercados de liquidez oculta e as ordens de menor volume ou 
complexidade podem ser discriminadas no atendimento pelo 
provedor de liquidez; 

� O mercado de liquidez aparente se torna um provedor de 
referenciais de preços para o mercado de liquidez oculta e 
quando mais eficiente for o mercado de liquidez oculta na atração 
de negócios, pior será a qualidade das informações empregadas 
como parâmetros, e 

� Uma maior dificuldade para a supervisão do comportamento do 
provedor de liquidez e de investidores. 

 
Segundo as normas que regem estes mercados, todas as operações 
realizadas pelos mercados de liquidez ocultas, seja por internalização de 
ordens dos broker-dealers, seja pelo uso de dark pools, devem ser 
informadas diariamente ao supervisor de mercado e ao regulador. 
Alguns mercados revelam os volumes transacionados, agregando por 
tipo de valores mobiliários ou derivativos, mas sem obrigatoriedade 
regulatória e apenas por interesses de marketing. 
 
Para a regulamentação dos mercados de liquidez oculta, o regulador 
europeu tem enfrentado um desafio quando o preço das operações é 
obtido nas bolsas (mercados primários). Nesses casos o MiFID II 
estabeleceu um limite de operações para o dark pool, na forma de um 
percentual da liquidez total observada no mercado primário (double 
volume cap). 
 
Quando o mercado revela apenas os preços das melhores ofertas de 
compra e de venda do livro de ofertas, sem revelar o preço das ofertas 
para os demais níveis, nem as quantidades para todos os níveis, as 
condições foram consideradas como competitiva e protetora dos 
investidores com grandes lotes e capazes de evitar manipulação de 
mercado e impactos de preços por ofertas de quantidade acima do 
normal. 
 

• O caso brasileiro 
 
No Brasil o funcionamento de mercados organizados com liquidez oculta 
sempre foi um ponto sensível, tratado com bastante cautela. Em 2019 a 
autorização para a ocorrência de internalização de ordens através do 
produto da B3, denominado de Retail Liquidity Provider (RLP), trouxe à 
tona a discussão sobre a necessidade de uma regulamentação mais 
robusta e alinhada com o mercado internacional, que proteja, 
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simultaneamente, os investidores, os intermediários e o próprio 
administrador do mercado organizado (no caso a B3). 
 
A revisão das normas de organização do mercado e de atuação dos 
seus participantes é uma oportunidade bastante interessante para que o 
assunto seja tratado em seus aspectos mais amplos, reconhecendo a 
possibilidade de ocorrência de liquidez oculta, definindo limites para a 
sua implantação, mecânica de atuação da autorregulação e da 
supervisão desses mercados e a característica dos seus participantes. 
Na própria regulamentação em Audiência Pública poderia ser deixada 
uma provisão para a emissão posterior de norma específica para os 
mercados organizados que operarem sob a condição de liquidez oculta. 

 
1.g. Importância do provedor de liquidez para os mercados 

 
O fracionamento dos mercados tem tornado cada vez mais importante a 
participação de provedores de liquidez. É patente que a execução de 
ordens de maior volume ou em mercados menos líquidos tem se tornado 
cada vez mais difícil com a presença de sistemas de negociação por 
algoritmos. 
 
Para o mercado à vista, como uma forma para contornar a baixa liquidez e 
melhorar as condições de informação sobre preço e liquidez, a atuação dos 
formadores de mercado tem sido um evidente ganho de qualidade para o 
mercado de capitais. 
 
Para as ofertas de maior quantidade ou em estratégias operacionais mais 
complexas, onde a velocidade de execução é um elemento essencial, o 
provedor de liquidez é um elemento agregador de liquidez e capaz de 
prover parâmetros de preços confiáveis para todos os investidores. 
 
A relevância do seu papel pode ser vista em mercados organizados que 
negociam na forma de apregoação contínua, como ocorre nas bolsas, ou 
no balcão organizado onde a negociação ocorre por leilões, ou Request for 
Quotation (RFQ) ou na forma de market making / market taking (não 
permitindo que as ofertas interajam no livro de ordens). 
 
A regulamentação proposta deveria abrir espaço para a atração de 
investidores estrangeiros interessados em desempenhar o papel de 
provedores de liquidez ou formadores de mercado. Para estes investidores, 
devidamente credenciado nos mercados organizados e atuando em 
propósito específico, seriam oferecidas condições especiais de 
credenciamento como investidores estrangeiros, que trata a Resolução 
CMN 4.373/2014, em condições menos rigorosas do que aquelas que 
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estão previstas na Instrução CVM 560 e também com a isenção da taxa de 
fiscalização da CVM, instituída pela Lei 7.940/89. 
 
Com essas medidas de incentivo à atuação de investidores especializados 
e capacitados para prover liquidez aos mercados a CVM estaria dando um 
passo muito positivo para o incremento da liquidez e a melhoria da 
formação de preços no mercado de capitais brasileiro. 
 

1.h. Manutenção da atividade da autorregulação e supervisão de mercados 
livre de conflitos de interesse 
 
Em primeiro lugar segregaremos as atividades de autorregulação e de 
supervisão dos mercados. Embora no Brasil estas atividades estejam 
sendo desempenhadas muito próximas, acreditamos que as atividades de 
autorregulação sejam próprias de cada bolsa ou mercado de balcão e que 
a supervisão é uma atividade para o mercado como um todo. Nossa 
consideração, a seguir, é sobre a possibilidade de manter a autorregulação 
segregada, individualizada em cada entidade administradora do mercado 
organizado de valores mobiliários e também nas entidades operadoras de 
infraestrutura, ou se deveria haver um autorregulador único para todas as 
entidades administradora de mercado e operadora de infraestrutura. 
 
Conforme já mencionado anteriormente, a presença da autorregulação é 
uma constante nos principais mercados e atividades. Seguindo a linha 
adotada nos Estados Unidos e descrita por Patrick Collins em seu livro, 
citado acima, a CVM deveria regular a atividade de autorregulador do 
mercado, permitindo apenas um agente autorizado para cada mercado 
organizado, segmento ou atividade profissional.  
 
Na mesma linha descrita no artigo de Santos & Scheinkman, descrito 
acima, as conclusões apresentadas para a competição entre bolsas 
poderiam ser utilizadas para a presença de mais de um autorregulador em 
um mesmo mercado, segmento ou atividade profissional: poderia 
desenvolver uma competição predatória, com sérios riscos à estabilidade 
do mercado. 
 
Suponhamos que fosse possível uma competição entre os 
autorreguladores de um mesmo mercado. Considerando que as fontes de 
financiamento e as regras de atuação são dadas de uma maneira uniforme, 
o único instrumento que estaria disponível para a ampliação da escala de 
negócios seria a permissividade de regras e ausência de rigor na 
supervisão, com claros elementos de conflito de interesses em prejuízo do 
mercado. Se cada bolsa ou mercado de balcão organizado pudesse 
disponibilizar para a negociação os mesmos produtos, as oportunidades de 



Algus Hedge Consultoria Econômica 

Audiência Pública SDM 9/2019  15 
 

crescimento da atividade estariam com aquela cuja autorregulação fosse 
menos exigente e que tratasse os intermediários e investidores com menor 
rigor. 
 
Mais grave ainda seria se os intermediários e investidores pudessem 
escolher sob quais regras gostariam de estar submetidos. Essa condição 
levaria à possibilidade de conluios, que reduziriam a eficiência e a 
segurança dos mercados. 
 
A alternativa de um autorregulador único nos parece mais apropriada para 
evitar a arbitragem regulatória e para uniformizar o comportamento do 
mercado, melhorando a qualidade da supervisão. Para a constituição e 
funcionamento deste autorregulador único, entretanto, é necessário que 
sejam regulamentados diversos elementos que evitem os conflitos de 
interesses, que moderem o relacionamento entre os agentes do mercado e 
o autorregulador e que ofereçam um mecanismo eficiente e justo para 
solução de conflitos. 
 
Um ponto a ser analisado sobre o papel do autorregulador único está na 
grande amplitude de atuação, que está sendo conferida na proposta de 
regulação. Os mercados organizados, voltados à negociação, têm uma 
proposta operacional e características que diferenciam muito das 
infraestruturas de mercado, voltadas à liquidação, registro e depósito de 
títulos e valores mobiliários. Isto ocorre apesar de haverem alguns pontos 
de ligação entre os dois ambientes autorregulatórios de natureza 
meramente funcional e procedimental, restando uma abordagem 
autorregulatória totalmente diferente. 
 
Neste caso, seguindo o modelo norte-americano de especialização do 
autorregulador por atividade e as indicações técnicas oferecidas pela 
literatura citada acima, o mais indicado seria a autorização para um 
autorregulador único para todas as entidades administradoras de mercado 
organizado de valores mobiliários e um autorregulador único para todas as 
entidades operadoras de infraestrutura de mercado, sendo esta segunda 
entidade necessariamente diferente da primeira. Os pontos de contato 
entre as atividades favoreceriam o aparecimento de um controle natural de 
um autorregulador sobre o outro e também seriam mantidas as 
independências autorregulatórias, sem que um ramo de atividade, com 
melhor representatividade no autorregulador e defendendo os seus 
interesses, acabe por criar barreiras e dificultar do outro ramo de atividade. 
 
Abaixo descreveremos alguns elementos importantes para as regras de 
autorização de uma empresa privada para a atividade de autorregulador do 
mercado, dentre eles: a perfeita definição dos participantes que são 
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beneficiados pela atividade de autorregulação, a política de governança, a 
política de financiamento da atividade de autorregulação e a avaliação de 
desempenho e a publicidade da atividade. 
 

• Beneficiários da atividade de autorregulação 
 
A identificação dos beneficiários da atividade de autorregulação é um 
passo essencial para definir os seguintes elementos: o grupo que 
participará da gestão da entidade de autorregulação, os financiadores da 
atividade do autorregulador e o foco da CVM para avaliação do 
desempenho do autorregulador. 
 
As entidades administradoras de mercados organizados, os 
intermediários e os clientes destes mercados autorregulados seriam os 
beneficiários da atividade no mercado de capitais brasileiro. 
 

• Política de governança 
 
Um elemento importante para o funcionamento eficiente da 
autorregulação é a existência uma política de governança formalizada 
na regulação que seja plural e que mantenha o autorregulador livre de 
conflitos de interesse. 
 
Desta forma sugerimos que a regulamentação preveja para o 
autorregulador dois conselhos independentes: o Conselho de 
Autorregulação e o Conselho de Administração. 
 

� O Conselho de Autorregulação teria a característica de uma 
instância técnica destinada a: deliberar sobre medidas de 
autorregulação, avaliar resultados da supervisão para efeito de 
apresentação de denúncia à CVM e julgar em segunda instância 
penalidade aplicadas pelas entidades de mercado organizado sob 
sua responsabilidade autorregulatória. 

� O Conselho de Administração seria uma instância política, diretiva 
e de controle, formada por representantes das entidades do 
mercado organizado sob a responsabilidade do autorregulador, 
associação representativa dos intermediários e associação 
representativa dos clientes. A CVM participaria com poder de 
veto, mas sem direito de voto. O veto somente poderia ser 
exercido se a deliberação do Conselho de Administração fosse 
julgada como contrária aos interesses do mercado e o veto seria 
dado mediante justificativa e cabendo recurso ao Colegiado da 
CVM. 
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• Política de financiamento da atividade do autorregulador 
 
O autorregulador deve exercer a sua atividade buscando o melhor 
interesse público e, portanto, desprovido de conflitos de interesse. A 
definição de uma política de financiamento da atividade de 
autorregulação é fundamental para a viabilização de investimentos em 
pessoal, tecnologia e acompanhamento do mercado organizado por ela 
autorregulado. 
 
A experiência dos Estados Unidos da América para o financiamento da 
regulação e supervisão dos mercados foi a criação de uma taxa sobre a 
negociação de valores mobiliários nos mercados. A cobrança ocorre no 
âmbito da Seção 31 da Securities Exchange Act, de 1934 (Transaction 
Fees). Esta taxa é cobrada dos investidores para cobertura das 
despesas incorridas na regulação e dos custos de fiscalização da 
atividade pela SEC. Este modelo de financiamento poderia ser aplicado 
no Brasil, com o objetivo de financiar as atividades de autorregulação e 
supervisão dos mercados, tornando a regra muito clara e livre de 
conflitos de interesse. 
 
Para o caso brasileiro, seria necessária uma previsão regulatória para 
que a taxa fosse baseada em uma avaliação dos custos anuais da 
atividade de autorregulação, aprovada pelo conselho de administração 
do autorregulador e pela CVM. Os custos seriam cobertos por uma taxa 
a ser recolhida pelos participantes do mercado organizado, em base 
mensal, considerando um percentual dos emolumentos e corretagem a 
ser cobrado do investidor, o mesmo valor pago pelo mercado organizado 
onde ocorreu a transação e pelo intermediário da transação. Nas 
operações que ocorrerem em mercados organizados sem 
intermediários, conforme previsto no art. 4º inc. III da proposta de 
regulamentação, o mercado administrado assumiria a parcela que seria 
devida ao intermediário. 
 
Para o autorregulador ficaria proibido o financiamento de suas 
atividades, com os recursos oriundos de multas, de termos de 
ajustamento de condutas ou pela administração de fundos de fomento 
da atividade ou voltados à segurança do mercado. Desta forma ficariam 
eliminados os elementos de potencial conflito de interesses. 
 

• Desempenho e publicidade 
 
A necessidade de uma avaliação periódica do desempenho do 
autorregulador deve ser incluída nas regras de autorização e todos os 
dados devem se tornar públicos. 
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Também deve haver um provisionamento regulatório para a substituição 
do autorregulador, quando este se mostrar com um desempenho 
insatisfatório por um período de três anos seguidos. Neste caso, seria 
oferecida a possibilidade de um contraditório ao Colegiado da CVM e, na 
hipótese de rejeição das alegações, seria aberta uma concorrência para 
substituição do autorregulador e dado um prazo de um ano para a 
desincompatibilização e transferência das informações e atividades ao 
novo autorregulador. 
 
Os parâmetros de avaliação e os procedimentos e prazos devem ser 
estabelecidos pela CVM em Instrução específica. 

 
1.i. Custo de observância impostos pela nova regulamentação 

 
Um elemento de grande relevância para a sustentabilidade da atividade de 
negociação de valores mobiliários é o custo de observância. Este elemento 
foi tratado pela CVM, com muita propriedade, no Projeto Estratégico de 
Redução do Custo de Observância Regulatória. 
 
Com a nova regra, entretanto, existe a possibilidade de uma elevação 
significativa desses custos por conta das regras propostas na 
regulamentação proposta. Os seguintes elementos se destacam: 
 

� Obtenção da fita consolidada; 
� Roteamento de ordens pelos intermediários de negócios em mais de 

um mercado organizado. O roteamento automático se faz obrigatório 
pela forma como são enviadas as ordens pelos clientes, 
majoritariamente por meio eletrônico, sem a interferência humana e 
demandando um processo de roteamento rápido (com baixa 
latência) e eficiente para o cumprimento da regra de best execution; 

� Aumento na complexidade da supervisão de negócios em diferentes 
plataformas e da arbitragem entre mercados, para efeito do 
cumprimento das regras de PLDFT e de manipulação de mercado, e 

� Assessoramento dos clientes que não tiverem optado por negociar 
em um mercado organizado específico, com o fornecimento de 
preços do valor mobiliário em todos os mercados organizados que o 
intermediário independentemente dele ser vinculado ou não. 

 
Além dos custos descritos acima, somam-se os custos de treinamento 
dos profissionais, adaptação de sistemas de pós-negociação e aquisição 
de sistemas de acompanhamento conjuntos dos valores mobiliários em 
diversos mercados. 
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1.j. Autorização para que bolsas estrangeiras ofereçam suas telas ao mercado 
brasileiro 
 
Na Instrução CVM 461 está prevista a autorização para que bolsa 
estrangeira ofereça diretamente suas telas de negociação no Brasil, com a 
participação de um intermediário local. A iniciativa é mantida integralmente 
na atual proposta de regulamentação. 
 
O assunto, entretanto, possui conexão com Tratados Internacionais de 
Investimentos e com as regras macroprudenciais afeitas ao Banco Central 
do Brasil e devem ser avaliadas não apenas pela ótica de benefícios 
concorrenciais, mas também pelos riscos ao sistema financeiro e o 
respeitos à política comercial brasileira para produtos e serviços financeiros 
de outros países. 
 
Pelo lado legal, temos que o assunto é regulamentado no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio, como oferta transfronteiriça de serviços 
financeiros e também tratado pelo Banco Internacional de Compensação 
(BIS), no âmbito da regulamentação de medidas macro prudenciais. O 
acordo que veda esta atividade foi assinado pelo Brasil e ratificado pelo 
Senado Federal e somente é admitido em casos em que são efetuados 
tratados bilaterais de investimento (BIT), específicos para o assunto. 
 
O Brasil possui Tratados Bilaterais de Investimentos (BIT) com os 
seguintes países, segundo a OMC2: Índia (2020), Equador (2019), 
Marrocos (2019), Emirados Árabes Unidos (2019), Guiana (2018), 
Suriname (2018), Etiópia (2018), Chile (2015), Colômbia (2015), Malawi 
(2015), México (2015), Angola (2015), Moçambique (2015), Bélgica e 
Luxemburgo (1999), Holanda (1998), Cuba (1997), Alemanha (1995), 
República da Coreia (1995), Venezuela (1995), Alemanha (1995), 
Dinamarca (1995), Itália (1995), Finlândia (1995), França (1995), Suíça 
(1994), Reino Unido (1994) e Portugal (1994). Dentre os BIT citados, 
somente aquele assinado com Angola se encontra em vigor desde 
28/07/2017. 
 
Os acordos específicos para blocos econômicos, como é o caso da União 
Europeia, do acordo na América do Norte – NAFTA (atual USMCA) e do 
Mercosul oferecem a possibilidade desta oferta de serviços financeiros 
transfronteiriça. 

                                            
2 Referências em:  http://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/52/208/ril_v52_n208_p247  e no livro 
Acordos de Investimentos à Brasileira, Rodrigues G. (org.), Inst. Eqüit (2015), pp 21 – 44 de 
autoria do Professor Alberto Arroyo Picard. 
A relação de países se encontra em https://investmentpolicy.unctad.org/international-
investment-agreements/countries/27/brazil 
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Pelo lado de risco sistêmico para o país, existe a necessidade de 
acompanhamento pelo Banco Central do Brasil de todos os fluxos de 
capitais e também da exposição líquida dos investidores brasileiros no 
exterior. Como diversos indicadores econômicos e valores mobiliários 
brasileiros são negociados diretamente no exterior ou são ativos 
subjacentes de contratos derivativos, em determinados momentos de 
vulnerabilidade, a negociação desses ativos subjacentes pode se tornar 
bastante sensível para a análise de risco sistêmico pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
A dificuldade para a implantação da medida é derivada de: 
 
i. Problemas jurisdicionais que somente podem ser vencidos com a 

aceitação das regras o país onde a bolsa está localizada, algo que 
ser previsto nos termos do BIT. Desta forma, nos parece ter o 
alcance e efetividade na capacidade punitiva no exterior, conforme 
disposto na Lei 10.303/2001, é aplicável se houver um tratado 
bilateral de investimentos que respalde este reconhecimento 
regulatório, permita a troca de informações e assegure direitos, 
preveja obrigações e defina procedimentos punitivos3. 

ii. A dificuldade de controle das posições assumidas em outros países, 
com reflexos nas medidas macro prudenciais do Acordo de Basileia 
e os riscos de ataques especulativos e evasão de divisas, conforme 
apontado pelo Comitê de Estabilidade Financeira do BIS. Neste 
caso, as estatísticas de volume negociado por brasileiros e por 
intermediários brasileiros, constantes da Instrução CVM 461 e da 
nova proposta de regulamentação, não são suficientes para 
identificar o posicionamento dos investidores e os seus resultados 
na bolsa estrangeiras. 

iii. Dificuldade de identificação de operações de lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo pelos órgãos de acompanhamento de 
operações financeiras do Brasil e do país sede da bolsa ofertante do 
serviço. A existência de operações em duas jurisdições distintas 
impede o rastreamento das operações, que ficam vinculados a 
existência de ordens judiciais e a regras de sigilo de operações de 
cada um dos países. 

iv. Risco de ocorrência de fluxos cambiais imprevistos, com potenciais 
impactos sobre os controles de reservas cambiais. Ataques 
especulativos contra a moeda e a realização de operações que se 
destinam ao enfraquecimento da moeda do país. 

                                            
3 Uma análise sobre o tema é feito pelo MPSP em 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_ser
vicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RArbMed_n.49.07.PDF 
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Para o mercado de capitais brasileiro a presença de uma concorrência 
baseada: em regimes tributários diferentes e privilegiados, menores 
exigências regulatórias, uma política de garantia de operações com 
cobertura inferior àquela exigida no Brasil ou regras concorrenciais mais 
brandas, podem trazer sérios prejuízos ao mercado local e aos 
investimentos realizados até o momento na infraestrutura do mercado de 
capitais, além de uma potencial exportação da liquidez. 
 
Em alguns casos, no âmbito da União Europeia, no México, no Chile e na 
Colômbia, a permissão para a concorrência direta de mercados 
estrangeiros pela poupança local levou a uma exportação do mercado de 
capitais com a perda parcial do controle pelas autoridades reguladoras do 
mercado de capitais, do mercado financeiro e previdenciário. 
 
A possibilidade aberta pelo Capítulo XI da Minuta A não se faz necessário, 
se considerada a previsão para que brasileiros invistam no exterior através 
de valores mobiliários e ativos financeiros, empregando prévias 
transferências cambiais para o exterior para provisão de liquidez e 
investimentos. O arcabouço regulatório e tributário atual já cobre essas 
operações. 

 
1.l. Cumprimento da regra de Best Execution 

 
Com relação à revisão de alguns dispositivos da Instrução CVM 505, 
disposta na Minuta C da Audiência Pública, consideraremos alguns 
elementos importantes para a qualidade da regulamentação que se 
pretende implantar. 
 
O primeiro ponto está na criação de um benchmark de qualidade para a 
identificação da melhor execução da ordem sob a ótica do preço, 
denominada de fita consolidada. 
 
A regra de Best Execution tem sido um dos principais desafios para a 
regulação dos mercados em todo o mundo. A regulação do tema é 
denominada de Order Protection Rules em diversos países e tem sofrido 
constantes atualizações, por conta das novas tecnologias e pela dificuldade 
para identificar se eventuais as falhas na execução das ordens, ou se 
quando ocorrem de forma sistemática, seriam fruto de dolo ou culpa do 
intermediário. 
 
Em um ambiente, como é vislumbrado pela proposta de revisão de 
regulamentação proposta, inclui a possibilidade múltiplas bolsas cotando 
simultaneamente o mesmo valor mobiliário e com níveis diversos de 
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liquidez, mas também necessitamos considerar um ambiente com diversas 
câmaras de liquidação competindo e produzindo riscos de crédito 
diferenciados. As diferenças entre critérios de liquidação financeira e de 
interação das ofertas de compra e de venda tornam a comparação 
bastante complexa e, que têm trazido frequentes questionamentos nos 
Estados Unidos, sobre a validade do National Best Bid and Offer (NBBO) 
como referencial de preços. 
 
Algumas plataformas utilizam o mecanismo de contraparte central, uma 
clearing, para a liquidação dos negócios, e o risco de crédito da operação é 
uniformizado no risco da clearing, não mais importando o perfil de crédito 
da contraparte. Em outras plataformas, principalmente no balcão 
organizado ou não, na internalização e nos dark pools, as partes podem 
liquidar suas operações diretamente e o risco de crédito de contraparte se 
torna relevante. Mesmo quando se têm diferentes clearings atuando 
simultaneamente, dependendo do nível de salvaguardas adotado, o risco 
de crédito envolvido na liquidação do negócio difere. 
 
A forma como o valor mobiliário é negociado também é importante para a 
formação do preço. Por exemplo, alguns mercados utilizam o mecanismo 
de leilão contínuo, outros empregam a estrutura de market making / market 
taking, onde todas as ofertas devem ser fechadas exclusivamente contra o 
formador do mercado e, adicionalmente, temos outros  que adotam 
estruturas denominadas de Request for Quotation, dentre outras 
modalidades. 
 
A forma como as ofertas interagem e a liquidez produzida por esses 
mercados para pequenos e grandes lotes é relevante para a formação dos 
preços e seria razoável esperar uma diferenciação nas cotações, em 
resultado de diversos elementos como o perfil de investidores, a oferta de 
liquidez e a especialização de alguns investidores em determinado 
mercado. 
 
Para a composição da fita consolidada seria razoável desconsiderar estes 
elementos de diferenciação de crédito para definir o melhor preço de um 
ativo? Uma discussão sobre este assunto tem se desenvolvido nos 
Estados Unidos e tem colocado em dúvida a validade de alguns processos 
tradicionais para a verificação do cumprimento das regras de Order 
Protection. 
 
O segundo ponto é a necessidade de uma previsão para que o 
intermediário possa estabelecer outro critério, que não a prioridade por 
preço e custos para a execução de ordens, em condição de 
competitividade de mercados. Desde que o critério seja justificado e que 
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conste das regras internas de execução de ordens, a preferência de 
ambientes poderia também considerar o perfil do investidor ou da ordem, a 
necessidade de liquidez imediata (através de mecanismos de provisão de 
liquidez) ou outros elementos relevantes para a boa execução.  
 
Para o caso brasileiro, aproveitando a revisão das regras, seria 
interessante reforçar as regras para a observação do cumprimento das 
regras de Best Execution. A introdução de algumas características pode 
ampliar a possibilidade de atendimento, considerando um ambiente com 
múltiplos mercados com negociação simultânea do mesmo valor mobiliário. 
 
Um passo inicial seria considerar que o preço e o custo operacional podem 
não ser os únicos elementos a ser considerado no momento da execução 
da ordem. Desta forma, merecem uma complementação para o 
atendimento, em conjunto ou separadamente, os elementos citados na 
nova redação do Art. 19 § 1º: 
 
“... 
§ 1º Para aderir às 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 e qualquer 
outra consideração relevante para execução da ordem.” 
 
O texto, proposto para a nova redação de alguns artigos da ICVM 505, 
deveria constar que a regra interna de execução de ordens do 
intermediário deverá considerar esses elementos quando o intermediário 
estiver apto a executar ordens em mais de um mercado, seja por sua 
vinculação operacional, pelo perfil do cliente ou quando a regra interna do 
intermediário não indicar qualquer impedimento. As condições também não 
são válidas quando o cliente estabelecer condições específicas de 
execução. 
 

1.m. Riscos regulatórios 
 
Um elemento de grande importância é a garantia de inexistência de riscos 
regulatórios, sejam eles produzidos pela regulação de mais de um agente 
sobre o mesmo assunto, ou por regras conflitantes ou omissas de 
reguladores e autorreguladores. 
 
A iniciativa de criação de um sandbox regulatório representou um grande 
avanço para a segurança dos regulados pela CVM e pelo Banco Central do 
Brasil, principalmente no uso de novos produtos e serviços e também para 
aspectos inovadores no mercado. 
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Vemos que o caso do ambiente competitivo de bolsas, abrangido pela 
proposta de regulação em tela, pode ser muito beneficiado pela 
regulamentação de novas atividades em condições experimentais e de 
aprendizado contínuo, através do sandbox regulatório. 
 
A CVM deverá receber diversas sugestões de aperfeiçoamento da 
regulação nas manifestações à AP 9/2019 e vemos uma grande 
oportunidade para melhorar as condições de funcionamento do mercado de 
capitais brasileiro. Para essas atividades inovadoras a CVM não deve 
evitar incluir na regulação o que julgar relevante, pois isto traria um 
desequilíbrio na capacidade para o mercado de capitais atender às 
demandas dos investidores. Da mesma forma, enquanto as condições 
ainda não são concretas e conhecidas, a CVM não deveria se preocupar 
em incluir todos os detalhes na presente regulação, pois esta medida traria 
potenciais riscos regulatórios e a necessidade de ajustes futuros. 
 
A sugestão aqui apresentada é que a CVM inclua na regulamentação a 
autorização para todas as iniciativas que julgar adequadas ao 
desenvolvimento do mercado e à segurança dos participantes e que 
indique que as regras operacionais serão dispostas em regulamentação 
específica. 
 
A seguir, a CVM emitiria a regulamentação dos detalhes operacionais 
dessas atividades no regime de sandbox regulatório, quando for necessário 
e de posse do conhecimento sobre potenciais conflitos regulatórios e riscos 
ao mercado. Após a consolidação das regras, as normas que estiverem no 
sandbox regulatório se transformariam em anexos à esta instrução 
proposta. 
 

2. Manifestações sobre a proposta contida na Audiên cia Pública 9/2019 
 

2.1. Elementos principiológicos para o Mercado Organizado 
 
Considerações: 
 
A introdução de elementos principiológicos assegura a adequação das regras para um 
mercado que evolui rapidamente. A adoção de um conjunto de princípios que são aguardados 
do mercado organizado e que devem ser preservados pelos administradores das entidades 
deste mercado garante a aderência do comportamento dos participantes do mercado aos 
objetivos da regulação, mesmo que sejam verificadas alterações: nos mecanismos de acesso 
ao mercado, de fechamento de negócios ou na liquidação. 
 
Principais impactos da sugestão : A medida fornece uma maior segurança jurídica e 
longevidade à norma e confere resiliência à entrada de novas tecnologias, por oferecer o 
suporte de princípios que fornecem parâmetros na falta ou desatualização do conteúdo. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Entidades administradoras de mercado 
organizado, entidade autorreguladora, entidades operadores de infraestrutura de mercado, 
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intermediários e investidores. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Nenhum participante é prejudicado 
 
Proposta Sugestão 
Não há referências sobre elementos 
principiológicos na regulamentação proposta. 

Minuta A 
 
Art. 2º 
... 
§ 1º O Mercado Organizado de Valores 

Mobiliários deverá: 
I. Atuar no sentido de simplificar a 

descoberta dos preços dos valores 
mobiliários nela negociados pelo 
público em todos os mercados onde a 
negociação é dada por liquidez visível; 

II. Garantir a execução de sua função de 
concentradora de interesses de 
compra e de venda para todos os 
participantes que atenderem às suas 
condições de acesso; 

III. Manter a neutralidade com relação 
aos negócios realizados e garantir a 
equidade de direitos e deveres de 
todos os participantes que atenderem 
às condições estabelecidas para o 
acesso, e 

IV. Promover a transparência e a 
segurança para os negócios. 

§ 2º A entidade administradora do Mercado 
Organizado, regulamentada conforme 
disposto no Capítulo IV, deverá zelar pela 
observância dos princípios previstos no 
§1º. 

 
Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.2. Internalização de ordens 
 
Considerações: 
 
A internalização de ordens compreende a provisão de liquidez ao cliente através da execução 
da ordem sem a interação com outras ofertas de mercado. Com esta medida é possível 
executar ordens com maior velocidade e em maior volume sem que ocorra um impacto de 
preço no mercado. Esta medida mitiga o risco de preço do cliente, decorrente da necessidade 
de atingir níveis mais profundos do livro de ordem para executar uma ordem. 
Para uma execução de ordens em regime de internalização é necessária a existência de 
referenciais de preços que protejam os participantes. No ambiente de concorrência de 
múltiplas plataformas, negociando o mesmo valor mobiliário, é necessária a criação de uma 
fita consolidada das ofertas de compra e de venda do ativo em todos os mercados onde esteja 
autorizado. A internalização deve garantir ao cliente condições iguais ou melhores para o 
àquelas demonstradas na fita consolidada. 
O tema foi abordado na Audiência Pública CVM/SDM 06/07, onde foram reconhecidos os 
potenciais benefícios, mas não houve a implantação com justificativas relacionadas à estrutura 
de mercado. No momento os argumentos apresentados nas justificativas parecem estar 
superados. 
Estruturas de negociação típicas de internalização, com funções semelhantes à oferecida pelo 
serviço da B3 denominado de RLP, devem ser previstas na regulamentação do mercado, 
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trazendo segurança jurídica ao provedor da plataforma e a todos os participantes que a utiliza. 
 
Principais impactos da sugestão : A internalização de ordens é empregada no mundo inteiro 
e traz o benefício de criar um ambiente segregado para operações de provisão de liquidez e 
de negociação de estratégias. A segregação melhora a qualidade das informações de preço e 
liquidez para os investidores interessados em outras estratégias e facilita a supervisão das 
operações. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Supervisor de mercado, profissionais de 
compliance de intermediários e investidores institucionais, intermediários. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Entidade administradoras de mercado 
organizado onde o ativo é negociado. 
 
 
Proposta 
 
A restrição para a negociação de valores 
mobiliários fora do mercado organizado onde 
eles são admitidos está no Art. 59 da ICVM 
461. A internalização empregaria uma 
estrutura que poderia se enquadrar nesta 
situação. 
No Art. 66 da Minuta A da proposta de 
regulamentação a restrição é mantida com a 
seguinte redação idêntica àquela disposta na 
ICVM 461: 
 
 
“Art. 66. É vedada a negociação fora de 
mercado organizado de valores mobiliários 
admitidos à negociação, exceto nas seguintes 
hipóteses:  
I – negociações privadas;  
II – distribuição pública, durante o período da 
respectiva distribuição;  
III – integralização de cotas de fundos e 
clubes de investimento, nas hipóteses 
admitidas na regulamentação específica;  
IV – evento societário que determine ou 
permita a substituição ou permuta do valor 
mobiliário por outro;  
V – alienação em oferta pública de aquisição; 
e  
VI – em outras hipóteses expressamente 
previstas em regulamentação editada pela 
CVM.” 
 

Sugestão 
 
Inserir um parágrafo ao final da redação 
proposta para o Art. 66, que ofereça uma 
alternativa específica para as operações fora 
do principal ambiente de negociação, porém 
com uma finalidade específica de prover 
liquidez aos clientes. 
 
Art. 66 
... 
§ 1º A negociação de valores mobiliários 
prevista neste artigo estão autorizadas se 
ocorrerem em plataformas destinadas 
especificamente à atuação do provedor de 
liquidez, nas diversas modalidades do 
mercado organizado, devidamente 
autorizadas, sob as seguintes condições: 

a. As operações devem receber 
autorização prévia dos clientes. 

b. A execução da ordem deve garantir 
que o cliente obtenha condições 
melhores ou iguais àquelas 
disponíveis nos mercados 
organizados em que o valor mobiliário 
é admitido à negociação. 

c. O registro da operação deverá 
permanecer disponível pelo mesmo 
prazo e nas mesmas condições 
previstas para os mercados 
organizados em que o valor mobiliário 
é admitido à negociação. 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.3. Negociação com liquidez oculta 
 
Considerações: 
 
A liquidez oculta de um mercado é uma realidade em diversos mercados mundiais. A 
presença de uma liquidez oculta não significa a inexistência de supervisão e controles, mas a 
não oferecer a visibilidade da quantidade oferta ao mercado, algo interessante para negócios 
envolvendo volumes elevados de valores mobiliários. Esta medida tem sido apontada como 
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positiva para a informação da liquidez real de mercado primário (bolsa) e evitar a negociação a 
preços menos favorecidos, em decorrência de uma competição em leilão ou de impactos de 
preços. 
A sugestão se concentra em autorizar que as operações realizadas no mercado bolsa ou de 
balcão organizado possam se caracterizar como de liquidez visível, onde todos os 
participantes conseguem observar a inserção das ofertas e o seu fechamento, ou de liquidez 
oculta, onde a operação, sob alguma condições específicas de autorização e de garantia de 
melhor execução possam ser realizadas mediante registro de ofertas, em condições de 
internalização de ordens, ou de registro de negócios diretos. 
Na ICVM 461 a existência de operações com liquidez oculta é vedada aos mercados de bolsa 
no Art. 50, que trata das normas gerais das operações nos mercados organizados de valores 
mobiliários, conforme abaixo: 
 
“Art. 50. Os ambientes ou sistemas de negociação devem assegurar a transparência das 
ofertas e operações realizadas e propiciar uma adequada formação de preços.” 
 
No entanto, existe uma permissão para os mercados de balcão organizado no §1º deste 
mesmo artigo. 
 
“§1º Quando se tratar de mercados organizados de valores mobiliários que se destinem 
apenas ao registro de operações previamente ocorridas, os registros devem realizar-se por 
meio de sistemas ou com a adoção de procedimentos que propiciem adequada informação 
sobre os preços das transações realizadas, inclusive quanto a sua eventual discrepância em 
relação a padrões de negócios similares, sendo permitida a recusa de registro de negócios 
discrepantes.” 
 
Note-se que a referência feita pelo §1º não é para o mesmo valor mobiliário citado no caput, 
pois esta estrutura não permite que operações realizadas de maneira privada, negócios 
diretos ou atuações de provedores de liquidez para grandes quantidades de ações possam 
atuar. Se o valor mobiliário tem uma autorização para negociar em um mercado, a vedação 
dada pelo caput do Art. 59 da ICVM 461 – reproduzida no caput do Art. 66 da regulamentação 
proposta. 
A restrição para as operações com este valor mobiliário autorizado em bolsa no balcão 
organizado fora da bolsa obriga que a operação seja cursada ao mercado aberto ao público. O 
resultado é uma informação distorcida sobre a liquidez do mercado, prejudicando os 
investidores que buscam esta informação. 
A restrição foi reproduzida no Art. 50 e seus parágrafos na proposta de Instrução, ao qual 
sugerimos alteração. 
 
Principais impactos da sugestão : A negociação com liquidez oculta protege o investidor que 
deseja negociar lotes maiores de manipulação de mercado e de impactos de preço. Também 
ajuda não transmitir o impacto a outros mercados onde o ativo também é negociado. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : entidades administradoras dos mercados 
organizados onde ocorre a negociação com liquidez oculta, intermediários e investidores. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes :  

(i) Para a situação em que a liquidez oculta ocorre com o uso de um preço 
referencial provido pela bolsa (mercado primário) onde existe maior liquidez do 
ativo, as entidades administradoras destes mercados organizados onde o preço é 
obtido. 

(ii) Para a situação em que a visibilidade se resume ao preço do primeiro nível das 
ofertas de compra e de venda, sem apresentar quantidades nem os demais 
níveis, não existem participantes desfavorecidos. 

 
 
Proposta 
 
Art. 50. Os ambientes ou sistemas de 
negociação devem assegurar a transparência 

Sugestão 
 
Art. 50. Os ambientes ou sistemas de 
negociação devem assegurar a transparência 
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das ofertas e operações realizadas e propiciar 
uma adequada formação de preços.  
§ 1º Quando se tratar de mercados 
organizados de valores mobiliários que se 
destinem apenas ao registro de operações 
previamente ocorridas, os registros devem 
realizar-se por meio de sistemas ou com a 
adoção de procedimentos que propiciem 
adequada informação sobre os preços das 
transações realizadas, inclusive quanto a sua 
eventual discrepância em relação a padrões 
de negócios similares, sendo permitida a 
recusa de registro de negócios discrepantes.  
§ 2º Verificando que o mercado organizado 
não está adotando as medidas necessárias 
para o cumprimento do disposto neste artigo, 
a CVM pode determinar a adoção de medidas 
suplementares e, caso as deficiências 
apontadas não sejam corrigidas, cancelar a 
autorização para o funcionamento do 
mercado organizado de valores mobiliários. 
 

das ofertas e operações realizadas e propiciar 
uma adequada formação de preços.  
§ 1º Quando se tratar de mercados 
organizados de valores mobiliários que se 
destinem apenas ao registro de operações 
previamente ocorridas, os registros devem 
realizar-se por meio de sistemas ou com a 
adoção de procedimentos que propiciem 
adequada informação sobre os preços das 
transações realizadas, inclusive quanto a sua 
eventual discrepância em relação a padrões 
de negócios similares, sendo permitida a 
recusa de registro de negócios discrepantes. 
§ 2º No balcão organizado, será admitido o 
registro de operação envolvendo valor 
mobiliário autorizado à negociação em outro 
mercado organizado, contanto que a 
operação seja destinada à provisão de 
liquidez ou a operações privadas e que sejam 
oferecidas condições de negociação iguais ou 
melhores àquelas encontradas no mercado 
onde o valor mobiliário é autorizado. 
§ 3º Verificando que o mercado organizado 
não está adotando as medidas necessárias 
para o cumprimento do disposto neste artigo, 
a CVM pode determinar a adoção de medidas 
suplementares e, caso as deficiências 
apontadas não sejam corrigidas, cancelar a 
autorização para o funcionamento do 
mercado organizado de valores mobiliários. 
 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.5. Regras de melhor execução de ordens 
 
Considerações: 
 
As regras de melhor execução de ordens são descritas na ICVM 505, cujo texto é 
parcialmente revisto pela Minuta C da proposta da CVM. A importância deste elemento está 
na segurança dos investidores e credibilidade dos intermediários, elementos fundamentais 
para o desenvolvimento do mercado. 
A Minuta C o estabelecimento e publicidade pelos intermediários das regras que orientarão o 
roteamento de ordens em um ambiente de competição entre bolsas com a negociação 
simultânea do valor mobiliário. 
Não foi considerada a possibilidade do intermediário não estar vinculado mais de um mercado 
organizado, de haverem situações em que, pelo perfil do cliente ou da ordem, seja 
tecnicamente mais indicada a sua execução em determinado mercado especialista, quando o 
cliente expressamente indicar a sua preferência por determinado mercado ou houver a 
necessidade de um atendimento imediato da ordem por um provedor de liquidez. Essas 
provisões são muito importantes para a segurança jurídica da atividade. 
A Sugestão apresentada é de alterar a redação do inc III do Art 20 da Minuta C, retirando a 
necessidade de informar os preços de todos os mercados, incluindo aqueles em que o 
intermediário não participe, por se tratar de uma atividade típica de um market data vendor e 
não de um intermediário. 
Ademais, demonstrar um preço em tela que não pode ser executado pelo cliente naquele 
intermediário, sem as demais informações sobre: liquidez, custos operacionais e eventuais 
restrições de acesso, dentre outras que podem trazer diferenças de preços sem a capacidade 
de efetiva de execução, torna o procedimento inviável para uma plataforma eletrônica ou por 
operação através de DMA. 
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Principais impactos da sugestão : A preferência para as regras estabelecidas pelo 
intermediário e aceitas pelo cliente, considerando as reais condições de mercado, permite 
uma rápida adaptação das melhores condições não considerando apenas o preço, como 
ocorre na ICVM 505. Embora por questões de simplicidade e custo o preço deva continuar 
sendo o parâmetro central para a decisão de execução da ordem. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Intermediários e investidores. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Supervisores poderão enfrentar 
condições de maior complexidade para avaliar a decisão do intermediário. 
 
Proposta Sugestão 
 
Minuta C 
Art. 20. O intermediário deve estabelecer 
regras, procedimentos e controles internos 
sobre a execução de ordens, de modo a: 
I – permitir que obtenha as melhores 
condições disponíveis no mercado para a 
execução das ordens de seus clientes;  
II – possibilitar, a qualquer tempo, a 
vinculação entre a ordem transmitida, a 
respectiva oferta e o negócio realizado; e  
III – assegurar que os clientes sejam 
informados a respeito dos diferentes 
mercados em que os valores mobiliários 
objeto da ordem podem ser negociados, 
ainda que o intermediário não seja autorizado 
a operar em todos os mercados. 
 

 
Minuta C 
Art. 20 ... 
... 
III – assegurar que os clientes sejam 
informados a respeito das condições nos 
diferentes mercados em que os valores 
mobiliários, objeto da ordem, podem ser 
negociados pelo intermediário. 
 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.6. Fita consolidada 
 

Considerações: 
 
A fita consolidada é o benchmark para o cumprimento das condições de melhor execução de 
ordens, considerando o critério de preço. 
Apesar de ser de grande importância como referencial para a atuação dos intermediários e 
supervisores, a CVM se posicionou em sua proposta de regulação por não determinar a 
obrigatoriedade de um Provedor de Fita Consolidada (CTP) e deixa esta atividade para ser 
prestada por empresas do mercado de informações de mercado (market data vendors) que 
estiverem interessadas em prover o serviço. 
Na regulação também não foi abordada qual seria a solução para a situação em que não 
houver interessados em realizar a tarefa, algo que vem ocorrendo na Europa. Esta 
possibilidade precisa ser tratada na regulamentação, inclusive prevendo a possibilidade de 
desistência do único prestador de serviço. 
Considerando que a experiência internacional para um ambiente de múltiplas bolsas 
competindo aponta para a necessidade de ao menos um CTP e que a ausência deste 
provedor pode causar riscos para a aplicação da regra de best execution, sugerimos que, na 
Minuta A, seja regulamentada a atividade e provisionados procedimentos para enfrentar 
eventuais ausência de interesse. 
Conjuntamente com as regras de execução a regulamentação do serviço de CTP e também a 
possibilidade de, em algum momento, não haver interesse na continuidade execução da 
atividade. 
Para estes casos, ausência de interesse ou desistência, sugerimos que o autorregulador único 
do mercado assuma a atividade, recebendo pelo serviço e, na hipótese do retorno do 
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interesse pela atividade de CTP, o autorregulador seja indenizado pelos investimentos. 
Desta forma, sugerimos que a CVM crie uma regulamentação para a atividade de Provedor de 
Fita Consolidada (CTP), indicando as características específicas para este participante, as 
regras de autorização, atividade e de renúncia da prestação de serviço, Que seja estabelecida 
a regra de concorrência para o caso de mais de uma instituição solicitar autorização para a 
CVM. 
 
Principais impactos da sugestão : A fita consolidada seria necessária apenas no momento 
em que surgir a competição entre mercados organizados (bolsas). Neste caso a fita 
consolidada seria o referencial de preço para os intermediários que adotarem em seus 
manuais de procedimentos o preço como referencial para o best execution. A previsão da 
função neste momento ajuda a implantação posterior, caso seja necessário. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Supervisor de mercado, profissionais de 
compliance de intermediários e investidores institucionais. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Não existem participantes 
desfavorecidos pela medida. 
 
 
Proposta 
 
Não foi apresentada uma proposta para a 
regulamentação da fita consolidada ou para a 
atividade de consolidação de informações de 
preços. 
 

Sugestão 
 
Minuta C 
 
Art. 1º Os arts. 1º, 19, 20, 21 e 30 da 
Instrução CVM 505... 
 
“ 
Art. 1º ... 
... 
h – Fita consolidada – Referencial de preços 
resultante da consolidação das melhores 
ofertas de compra e de venda de cada valor 
mobiliário nos diversos mercados, 
considerando os diversos mercados 
organizados onde é negociado. 
i – Agente Consolidador da Fita de Preços e 
Ofertas – Participante responsável pela 
produção e comercialização da fita 
consolidada, mediante autorização da CVM, 
de acordo com os critérios e condições 
estabelecidas para a atividade. 
 
Art. 19... 
... 
§ 3º Para a execução de ordens com ativos 
negociados em mais de um mercado 
organizado também poderá ser considerado o 
referencial de preços de ofertas que é 
fornecido pela fita consolidada, se esta estiver 
disponível, se a condição estiver prevista nas 
regras de negociação do intermediário. 
§ 4º A previsão de uso da fita consolidada 
como referencial de preços, prevista no § 3º é 
vedada se o intermediário for direta ou 
indiretamente relacionado ao Agente 
Consolidador da Fita de Preços e Ofertas. 
 
Art. 20-A As ordens de valores mobiliários 
autorizados em bolsam quando executadas 
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em mercado de balcão organizado deverão 
resultar em condições para o cliente que 
sejam, iguais ou melhores do que aquelas 
disponíveis na fita consolidada. 
 
...” 
 
Deve ser publicada uma Instrução que 
regulamente a atividade de Agente 
Consolidador da Fita e que preveja: 
 

a. Requisitos mínimos necessários para 
o desempenho da atividade. 

b. Características esperadas para a fita 
consolidada, tais como: latência e 
representatividade. 

c. Condições consideradas como de 
conflito de interesse. 

d. Regras para o fornecimento de 
informações pelas Entidades 
Administradoras de Mercado 
Organizado. 

e. Competição entre Agentes 
Consolidadores da Fita de Preços e 
Ofertas. 

f. Procedimentos para a hipótese de 
não haver interesse na produção da 
fita consolidada – neste caso o 
autorregulador único deveria ser 
indicado e a condição de entrada 
futura de um Agente Consolidador da 
Fita de Preços e Ofertas seria a 
aquisição da estrutura do 
autorregulador único e indenização 
pelo investimento realizado. 

 
 
Perguntas: 
Embora acredite que a consolidação de dados pode ser feita no Brasil por provedores de 
informações já estabelecidos, a CVM está interessada em receber comentários não apenas 
sobre a conveniência dessa proposta, mas, sobretudo, sobre: 
 

(i) A viabilidade de outras soluções tais como a existência de um consolidador oficial 
de dados. 
 
Considerando a importância de uma fita consolidada como parâmetro para 
intermediários e supervisores, acreditamos que a regulação deve incluir o 
benchmark nas regras de best execution, focando a sua finalidade para as 
condições em que o preço é o principal elemento para a orientação do roteamento 
de ordens. 
Para a geração da fita consolidada, entretanto, devem ser tomados cuidados para 
que não ocorram situações que coloquem em risco os propósitos de sua 
implantação, tais como: os custos elevados para a sua geração ou o não interesse 
pela atividade. 
O primeiro caso ocorre nos Estados Unidos e o mecanismo somente se viabiliza 
pela elevada escala do mercado de capitais. No caso brasileiro, onde o número de 
participantes e volume negociado é menor, certamente o custo se tornaria um 
limitador para o mercado de capitais. 
O segundo caso ocorre na Europa, onde os negócios ocorrem com margens 
menores do que no caso americano e não apareceram interessados em atuar 
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como consolidador da fita. 
A preferência deveria ser pela atuação de profissionais de mercado, especializado 
na difusão de informações ou no tratamento de dados, situação que se garantiria 
o tratamento profissional das informações divulgadas e seria possível obter custos 
mais reduzidos para o serviço. 
Na hipótese de não haver interesse inicial de profissionais de mercado 
especializado ou pela desistência deste, a qualquer momento, o serviço deveria 
ser realizado pelo autorregulador unificado, sendo garantida a continuidade do 
serviço. 
 

(ii) Possíveis requisitos que lhe seriam impostos para a prestação do serviço. 
 
A atividade de consolidador de fita de preços de ofertas deveria ser 
regulamentada pela CVM através de uma Instrução, onde seriam estabelecidos os 
critérios técnicos, a infraestrutura necessária, garantido o direito de acesso às 
informações de todos os mercados organizados autorizados e estabelecidas as 
obrigações e penalidades. Também deveriam ser estabelecidas as regras de uma 
potencial competição entre estes provedores de fita consolidada. 
Sugerimos como critérios para a autorização de funcionamento: 

� Comprovação de capacidade técnica ou experiência; 
� Infraestrutura de coleta, tratamento e distribuição dos dados; 
� Procedimentos para o tratamento do risco de continuidade de 

negócio; 
� Manutenção de manuais internos de procedimentos e de garantia da 

qualidade das informações divulgadas, devidamente aprovados pela 
CVM, e 

� Existência de um canal específico na CVM para orientação dos 
participantes do mercado sobre a atividade e também para a 
recepção de reclamações e denúncias. 

 
 
  

2.7. Sincronização de relógios 
 
Considerações: 
 
A sincronização de relógios é um elemento importante em um mercado sob um regime de 
competição entre bolsas. Para as atividades de: arbitragem entre mercados, divulgação de 
informações, geração de uma fita consolidada e supervisão é importante que as operações 
guardem uma sincronização entre os mercados organizados. 
Diferenças de fusos horários ou de alguma particularidade do local de sede de algum mercado 
organizado, como a adoção ou não de horário de verão, podem produzir efeitos negativos em 
sistemas voltados à arbitragem de preços ou de liquidez entre os mercados, tais como 
sistemas orientados por algoritmos. 
Da mesma forma, a sincronização de relógios é fundamental para o acompanhamento dos 
mercados organizados pela supervisão. Neste novo ambiente de concorrência a verificação da 
execução do princípio de best execution ocorrerá tomando elementos relativos e não apenas 
absolutos. Colocar todos os mercados em sincronia evitará riscos operacionais do supervisor 
e simplificará a adoção de sistemas de supervisão em tempo real por comparação entre 
condições de negociação do valor mobiliário em cada um dos mercados organizados 
competidores. 
Apesar das vantagens óbvias surgem algumas dúvidas relevantes, cuja solução deve ser 
abraçada pela nova norma, tais como: (i) precisão mínima dos registros, que para as 
finalidades acima deveria descer a 0,001 segundo (um milésimo de segundo); (ii) prazo para 
adaptação de sistemas atuais e teste de consistência e (iii) definição do procedimento a ser 
adotado com o legado das operações que ainda cumprem o prazo regulamentar de guarda e 
que não estão adaptados ao formado UTC proposto. 
 
Principais impactos da sugestão : (i) Simplificação da trilha de auditoria das operações que 
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ocorrerem em diferentes mercados e fusos horários. (ii) Alinhamento com os mercados 
internacionais.  
 
A medida favorece os seguintes participantes : Supervisor de mercado, profissionais de 
compliance de investidores institucionais e intermediários e investidores estrangeiros. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Entidades administradoras de mercado 
organizado, intermediários e investidores institucionais, que terão custos para adaptar os seus 
sistemas internos. 
 
 
Proposta 
 
Minuta A 
 
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 o padrão UTC – 
Tempo Universal Coordenado.  
§ 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 
operações previamente realizadas estão 
dispensadas da adoção do padrão disposto 
no caput . 
 

Sugestão 
 
Minuta A 
 
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 o padrão UTC – 
Tempo Universal Coordenado.  
§ 1º A acurácia e precisão das marcações 
realizadas devem ser de, no mínimo 0,001 
(um milésimo de segundo), podendo a CVM 
estabelecer outra medida de precisão se 
julgar adequado para permitir a reconstrução 
de eventos passados e para os fins de 
monitoramento e supervisão das operações 
realizadas, considerando as características 
do mercado administrado. 
§ 2º As operações realizadas antes desta 
Instrução não necessitam ter o seu horário 
convertido para o padrão UTC. 
§ 3º As entidades administradoras de 
mercado organizado que funcionem 
exclusivamente sob a forma de registro de 
operações previamente realizadas estão 
dispensadas da adoção do padrão disposto 
no caput . 
 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
A adoção do padrão de sincronização de 
relógios ocorrerá 1 (um) ano após a 
publicação da Instrução, prazo este em que 
deverão ser adaptados todos os sistemas de 
informação e relatórios produzidos pelos 
participantes do mercado organizado. 
 

Perguntas: 
 
A CVM gostaria de receber comentários do mercado sobre: 
 

(i) A opção de não estabelecer o nível de precisão dos registros. 
 
A precisão é importante para que os registros dos negócios e ofertas tenham a 
capacidade de guardar o sequenciamento das ofertas e negócios. Este elemento 
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é importante para a mitigação de riscos dos participantes em situações em que 
podem ser demandada a comprovação de cumprimento das exigências 
regulatórias. 
Sugerimos o estabelecimento de uma precisão uniforme para todas as entidades 
administradoras de mercado organizado e para todos os intermediários em 0,001 
(um milésimo) de segundo. A CVM se reservaria para revisar este valor se, com a 
evolução tecnológica fosse necessário outro nível de precisão. 
 

(ii) A existência de algum inconveniente na adoção do padrão UTC para registro de 
negócios e eventos no mercado de valores mobiliários brasileiro, com a indicação, 
em caso positivo, sobre quais seriam os inconvenientes, bem como eventuais 
soluções alternativas. 
 
A adoção do padrão UTC é conveniente por ser uma regra internacionalmente 
aceita e empregada pela grande maioria dos investidores globais. 
A adaptação dos sistemas das bolsas autorizadas no Brasil, das plataformas de 
negociação dos intermediários e dos sistemas internos deverá demandar um 
esforço e investimentos, que exigirá algum tempo. A regulamentação deveria 
estabelecer um prazo de 1 (um) ano para a implantação, com a realização 
obrigatória de testes e uma supervisão específica para o tema a ser realizada pela 
CVM. 
Outro importante é a informação se deverá ou não haver um tratamento do legado 
de informações armazenado nos intermediários e nas bolsas. Se for considerada 
necessária a adaptação, para a produção de uma base consistente de dados, a 
CVM deverá informar como este processo deverá ser feito e o prazo para a 
realização da migração do legado para o padrão UTC. 

 
 

2.8. Divulgação de informações de ofertas e negócios 
 
Considerações:  
 
A divulgação de informações de ofertas e negócios tem uma grande importância para a 
transparência dos mercados organizados, as atividades de compliance e para o suporte à 
defesa dos participantes em processos nas esferas administrativa, civil e criminal. Para o 
cumprimento deste papel de elevada importância para a segurança do mercado de capitais e 
para a garantia do amplo direito de defesa, assegurado pela Constituição do Brasil. 
Na ICVM 461 é observada uma preocupação com a publicidade das informações e com a 
capacidade das informações recomporem as condições de mercado em qualquer momento do 
período de guarda. Estas condições são tratadas nos Arts. 16 e 63, reproduzidos abaixo: 
 
“... 
Art. 16. A entidade administradora de mercado organizado de valores mobiliários deve:  
I – manter registro das operações realizadas nos ambientes de negociação que administre 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou até o encerramento das investigações, quando a CVM houver 
comunicado sua existência à entidade administradora; 
... 
Art. 63. A entidade administradora de mercado organizado deve manter, pelo prazo de 5 
(cinco) anos, ou até o encerramento das investigações, quando a CVM houver comunicado 
sua existência à entidade administradora:  
I – sistema de armazenamento e recuperação de dados referentes às ofertas e operações 
realizadas que permitam sua consulta ou reconstituição, ressalvadas, quanto às ofertas, as 
especificidades dos sistemas de negociação em viva-voz; 
...” 
 
Na proposta de regulamentação ocorreu uma perda da qualidade e uma redução no período 
de disponibilidade das informações. Ademais, o Art. 38, que trata da divulgação de 
informações dispõe conjuntamente regras para as informações de caráter corporativo e 
operacional, que deveriam ser tratadas separadamente por afetar diferentes objetivos, 
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públicos e interesses. 
Com relação às características das informações a serem divulgadas, descrito no §1º do Art. 38 
e que reproduzem o §1º do Art. 62 da ICVM 461, acreditamos que a delegação da 
responsabilidade para a definição do formato, profundidade e adequação da informação para 
as entidades administradoras do mercado organizado não seja o formato ideal para um 
sistema em competição, onde a transparência pela apresentação de informações pode não 
ser a prioridade. 
Para um posicionamento mais objetivo, sugerimos que a nova instrução remeta a uma 
regulamentação específica da CVM, onde o interesse público seja defendido e os 
administradores de mercados organizados não corram o risco regulatório de um 
questionamento posterior, decorrente da evolução do próprio mercado ou da forma como os 
investidores, participantes do mercado organizado e supervisores desejam apreciar essas 
informações. 
 
Principais impactos da sugestão : (i) Recomposição do nível de publicidade e transparência 
de negócios existente no mercado brasileiro, com a qualidade observada antes da interrupção 
da divulgação dos dados de ofertas e de negócios em arquivo texto e de uma série histórica 
de exemplares dos boletins de negociação (BD e BDI). (ii) Acesso público e gratuito aos dados 
de mercado para os investidores e participantes que necessitarem se defender de acusações 
de irregularidades em investigações e processos administrativos movidos pela CVM e pelo 
Banco Central do Brasil. (iii) Formação de uma base de dados capaz de reproduzir as reais 
condições de mercado e de livre acesso para que as áreas de compliance possam realizar 
análise das operações realizadas. (iv) Possibilitar aos investidores, intermediários e 
provedores de software a geração de testes operacionais e para o desenvolvimento de 
operações e estratégias empregando dados reais em séries longas. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Investidores em geral, intermediários, 
profissionais de compliance e empresas de tecnologia. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Entidades administradoras de mercado 
organizado. 
 
 
Proposta Sugestão 
Art. 38 
... 
IV – informações sobre cada negócio 
realizado ou registrado, incluindo 
intermediários, preço, quantidade e horário, 
ao longo das sessões diárias, de forma 
contínua e pública, com no máximo 15 
(quinze) minutos de atraso; 
V – até o final do dia em que ocorra 
funcionamento do mercado, o preço mínimo, 
máximo, médio ponderado, de ajuste e de 
fechamento, oscilação, bem como as 
quantidades negociadas ou registradas, o 
número de negócios e o volume financeiro; 
VI – anúncios da adoção de procedimentos 
especiais de negociação, previamente à sua 
realização; e  
VII – decisão de suspensão das atividades de 
participante. 
... 
§ 1º O conteúdo das informações previstas 
nos incisos IV e V deve ser adequado às 
características de cada mercado, ao nível de 
conhecimento dos investidores, às suas 
necessidades de identificação, visualização, 
captura e utilização das informações e à 

Art. 38-A A entidade administradora do 
mercado organizado devem manter as 
informações sobre todos os negócios e 
ofertas ocorridos com os valores mobiliários 
autorizados em seus mercados. 
§1º As ofertas e as operações que ficaram 
disponíveis em sistemas de negociação com 
acesso público deverão ficar disponíveis: 

a.  informações sobre cada negócio 
realizado ou registrado, incluindo 
intermediários, preço, quantidade e 
horário, ao longo das sessões diárias, 
de forma contínua e pública, com no 
máximo 15 (quinze) minutos de 
atraso; 

b. até o final do dia em que ocorra 
funcionamento do mercado, o preço 
mínimo, máximo, médio ponderado, 
de ajuste e de fechamento, oscilação, 
bem como as quantidades 
negociadas ou registradas, o número 
de negócios e o volume financeiro; 

c. anúncios da adoção de 
procedimentos especiais de 
negociação, previamente à sua 
realização; 
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composição dos vários interesses envolvidos.  
§ 2º A entidade administradora de mercado 
organizado deve manter disponíveis ao 
público:  
I – as informações mencionadas no inciso V 
por no mínimo 18 (dezoito) meses; e  
II – as informações mencionadas nos incisos 
I, VI e VII pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

d. em arquivos ou sistema de consulta, 
a série histórica de ofertas e 
negócios, forma pública, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, ou até o 
encerramento das investigações, 
quando a CVM houver comunicado 
sua existência à entidade 
administradora. 

§2º Os negócios realizados em operações 
privadas ou em plataformas destinadas 
especificamente à atuação do provedor de 
liquidez serão disponibilizados: 

a. De forma pública pelo prazo de 5 
(cinco) anos por tipo e, quando 
aplicável, prazo do valor mobiliário  
negociado e de forma agregada por 
data. 

b. De forma restrita em todos os seus 
detalhes operacionais para as partes, 
supervisores, a CVM e participantes 
autorizados judicialmente, pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, ou até o 
encerramento das investigações, 
quando a CVM houver comunicado 
sua existência à entidade 
administradora. 

§3º Os índices de preço e demais referenciais 
de mercado utilizados pelo mercado 
organizado deverão ter a sua metodologia 
divulgada ao mercado de forma pública e os 
seus valores, quantidades teóricas e 
eventuais ajustes e rebalanceamento deverão 
ser disponibilizados ao público pelo prazo de 
5 (cinco) anos. 
§4º A CVM poderá alterar os critérios e 
prazos, se julgar necessário, e estabelecer as 
condições para a apresentação e publicidade 
das informações na forma de garantir a 
transparência e o interesse público. 
 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.9. Listagem e exclusão de emissores 
 
Considerações:  
 
A decisão de listagem e exclusão de emissores sempre foi uma prerrogativa da administradora 
de mercado organizado. Na ICVM 461 o assunto é tratado nos artigos 57 e 60. 
 
... 
Art. 57 ... 
§1º A admissão à negociação em mercado organizado de valores mobiliários específico 
depende de decisão da respectiva entidade administradora responsável.  
... 
Art. 60 As normas de funcionamento da entidade administradora de mercado organizado 
devem disciplinar as situações em que se procederá à suspensão da negociação ou à 
exclusão dos valores mobiliários admitidos à negociação, bem como as informações a serem 
prestadas relativamente aos valores mobiliários atingidos por tais medidas.  
§1º A suspensão da negociação pode justificar-se quando:  
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I – deixem de se verificar os requisitos de admissão, desde que se trate de falta sanável; e II – 
tornar-se pública notícia ou informação vaga, incompleta ou que suscite dúvida quanto ao seu 
teor ou procedência, que possa vir a influir de maneira relevante na cotação do valor mobiliário 
ou induzir os investidores a erro.  
 
Na Minuta A da proposta de regulamentação é tradada nos artigos 61 e 70. 
 
... 
Art. 61 A listagem de emissor em mercado organizado depende da solicitação do emissor e da 
decisão favorável da entidade administradora de mercado organizado.  
§ 1º A listagem de emissor em mercado organizado corresponde a admissão à negociação 
dos valores mobiliários por ele emitidos no respectivo mercado. 
... 
Art. 70 A suspensão ou a exclusão da negociação de valor mobiliário por decisão da entidade 
administradora de mercado organizado em que esteja listado acarreta: I – a suspensão ou 
a exclusão da negociação desse mesmo valor mobiliário nos demais mercados organizados 
em que esteja admitido à negociação; e II – a suspensão ou exclusão da negociação dos 
derivativos cujos ativos subjacentes tenham sua negociação suspensa ou excluída. 
§ 1º A exclusão ou a suspensão da negociação de valor mobiliário deve ser imediatamente 
comunicada ao mercado e à CVM. 
 
O tratamento que sempre foi dado a este tema foi de conferir uma liberdade decisória à 
entidade administradora de mercado organizado, considerando que a disponibilidade de 
valores mobiliários à negociação é parte de uma decisão estratégica de cunho empresarial. 
As decisões de listagem e de exclusão, no entanto, podem ter um sério impacto no mundo 
real, tanto na análise do crédito da empresa, quanto na capacidade de negociação dos valores 
mobiliários de acionistas minoritários. Os critérios para a exclusão devem ser muito objetivos, 
não incluindo elementos como a liquidez, o baixo valor na cotação das ações ou o tamanho da 
empresa, dentre outros que já foram alegados no passado. Portanto, devem ser considerados 
dentro de um contexto uniforme para todos os mercados e o interesse público. 
A sugestão é para que a decisão de listagem e exclusão passe sempre por uma decisão final 
da CVM, ponderando elementos como as razões que levaram à exclusão do valor mobiliário 
listado e os impactos de uma exclusão sobre os pequenos investidores, que passarão a ter o 
balcão não organizado como único meio para negociação de suas ações e para o emissor do 
valor mobiliário, que pode ter alterada a sua percepção de crédito. 
 
Principais impactos da sugestão : A listagem e a exclusão de emissores de valores 
mobiliários é uma atribuição da entidade da administradora de mercado organizado, por fazer 
parte das atribuições rotineiras do negócio. Para os emissores do valor mobiliário e para os 
investidores, no entanto, é uma decisão que envolve a percepção do crédito para o emissor e 
a ampliação ou a restrição para a negociação dos valores mobiliários, no caso dos 
investidores. A sugestão pede que a CVM avalie estes efeitos da decisão e que aprove a 
listagem e, principalmente, a exclusão de emissores. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Emissores de valores mobiliários, 
investidores e intermediários. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Entidades administradoras de mercado 
organizado, pela perda parcial da autonomia. 
 
 
Proposta 
 
Art. 61 A listagem de emissor em mercado 
organizado depende da solicitação do 
emissor e da decisão favorável da entidade 
administradora de mercado organizado.  
§ 1º A listagem de emissor em mercado 
organizado corresponde a admissão à 
negociação dos valores mobiliários por ele 

Sugestão 
 
Art. 61 A listagem de emissor em mercado 
organizado depende da solicitação do 
emissor, da decisão favorável da entidade 
administradora de mercado organizado e da 
aprovação da CVM. 
§ 1º A listagem de emissor em mercado 
organizado corresponde a admissão à 
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emitidos no respectivo mercado. 
... 
Art. 70  A suspensão ou a exclusão da 
negociação de valor mobiliário por decisão da 
entidade administradora de 
mercado organizado em que esteja listado 
acarreta: I – a suspensão ou a exclusão da 
negociação desse mesmo valor mobiliário nos 
demais mercados organizados em que esteja 
admitido à negociação; e II – a suspensão ou 
exclusão da negociação dos derivativos 
cujos ativos subjacentes tenham sua 
negociação suspensa ou excluída. 
§ 1º A exclusão ou a suspensão da 
negociação de valor mobiliário deve ser 
imediatamente comunicada ao mercado e à 
CVM. 
 

negociação dos valores mobiliários por ele 
emitidos no respectivo mercado. 
... 
Art. 70 A suspensão ou a exclusão da 
negociação de valor mobiliário por decisão da 
entidade administradora de 
mercado organizado em que esteja listado 
acarreta: I – a suspensão ou a exclusão da 
negociação desse mesmo valor mobiliário nos 
demais mercados organizados em que esteja 
admitido à negociação; e II – a suspensão ou 
exclusão da negociação dos derivativos 
cujos ativos subjacentes tenham sua 
negociação suspensa ou excluída. 
§ 1º A decisão para exclusão ou suspensão 
da negociação de valor mobiliário deve ser 
imediatamente comunicada ao mercado e 
submetida à aprovação da CVM. 
§ 2º A exclusão do valor mobiliário deverá 
concluída somente após a aprovação da 
CVM. 
 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.10. Negociação de grandes lotes 
 
Considerações:  
 
A negociação de grandes lotes sempre contou com um procedimento especial de leilão, 
objetivando obter a melhor formação de preço possível, considerada a possibilidade de haver 
impactos de preços, devido à liquidez. 
A classificação de grande lote, no entanto, tem um caráter geral e está vinculado a dois 
parâmetros: (i) ao número de vezes que a quantidade ofertada superar a quantidade média 
negociada nos últimos 30 pregões ou (ii) ao percentual do capital social da empresa que está 
sendo negociado. Uma tabela que é divulgada pelo mercado organizado apresenta o tempo 
de leilão que foi julgado necessário para dar a devida publicidade ao negócio. 
O mecanismo vigente funciona muito eficientemente e o critério foi fixado pela única bolsa 
existente, fato que o torna equitativo e com elevada visibilidade. 
Para um ambiente de múltiplas bolsas competindo e negociando o mesmo valor mobiliário, se 
cada uma dessas bolsas fixar o critério ao seu critério, a estabilidade, equidade e 
transparência do mecanismo não poderiam mais ser asseguradas. A experiência anterior, 
quando existiam diversas bolsas de valores regionais, que posteriormente foram consolidadas 
quase em sua totalidade pela Bovespa, era observada uma competição pela negociação 
desses grandes lotes, normalmente vencida com a fixação de critérios menos rigorosos por 
algumas bolsas, onde a baixa liquidez e períodos de leilão mais curtos garantiriam uma quase 
invisibilidade para o negócio. 
Desta forma, a sugestão é para que seja estabelecido um critério uniforme para a quantidade 
que será considerada um grande lote, a publicidade do negócio e o tempo para a duração do 
leilão uniforme pelo autorregulador único. Na hipótese de serem admitidos vários 
autorreguladores, o critério seria estabelecido pela CVM. 
 
Principais impactos da sugestão : A sugestão de uma fixação de critério uniforme para todos 
os mercados organizados é importante por evitar a arbitragem regulatória e mitigação dos 
riscos operacionais que seriam decorrentes de múltiplas regras e parâmetros. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Investidores e intermediários. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Não existem participantes 
desfavorecidos. 
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Proposta 
 
Art. 67 São admitidas operações com 
grandes lotes de valores mobiliários em 
mercados organizados, nas seguintes 
hipóteses:  
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.  
§ 2º No caso de valores mobiliários também 
admitidos à negociação em outras categorias 
de mercado, 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. 
 

Sugestão 
 
Art. 67. São admitidas operações com 
grandes lotes de valores mobiliários em 
mercados organizados, nas seguintes 
hipóteses:  
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 estipula da pela 
CVM; 
II – a proporção com relação à média 
negociada no mercado organizado supere os 
parâmetros percentuais estabelecidos pela 
CVM; e  
II – ocorra com lote único e indivisível de 
valores mobiliários.  
§ 2º No caso de valores mobiliários também 
admitidos à negociação em outras categorias 
de mercado, 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. 
§ 3º Os critérios acima não são aplicáveis se 
a operação for realizada através de 
plataformas ou mercados destinados à 
provisão de liquidez. 
 

Perguntas: 
Em relação ao tema, a CVM gostaria de receber comentários sobre a abordagem proposta, 
que permite a negociação de grandes lotes de maneira apartada dos demais negócios, bem 
como se haveria outras formas mais eficientes do que a proposta apresentada na Minuta para 
possibilitar a negociação de grandes lotes no mercado brasileiro. Adicionalmente, a CVM tem 
especial interesse de saber a opinião dos participantes sobre a conveniência de: 
 

(i) Atribuir a responsabilidade pelo cálculo da quantidade que caracterizará um 
grande lote à entidade autorreguladora. 
 
A competição entre bolsas pode implicar táticas que reduzem a eficiência do 
mercado e elevam os riscos. Esta conclusão está no artigo Competition Among 
Exchanges, de autoria de Santos e Scheinkman (The Quarterly Journal of 
Economics, Volume 116, Issue 3, August 2001, Pages 1027–1061). A redução de 
controles, criação de “facilidades” para os participantes, o menor 
comprometimento de recursos em garantias e a adoção de regras menos rígidas 
estão entre os elementos citados. 
As regras para determinação de quantidades a serem negociadas como grandes 
lotes e os critérios para negociação devem ser comuns a todos os mercados 
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organizados. Esta ação mitigará o risco de arbitragem regulatória, decorrente de 
uma concorrência predatória entre os mercados organizados em busca da 
preferência para os mercados mais favoráveis em suas regras. 
Para que a regra seja comum e que as condições apontem para uma máxima 
eficiência, deverá ser único o agente que determinará: regras, volumes e 
condições. No caso seria o autorregulador unificado, se esta for a opção a ser 
adotada na Minuta B, ou a CVM, na hipótese de múltiplos autorreguladores. 
 

(ii) Permitir a realização simultânea de operações com ações em mercados de bolsa 
e balcão. 
 
A negociação simultânea de um valor mobiliário nos ambientes de bolsa e de 
balcão pode trazer maior eficiência para o mercado, desde que as condições para 
isto estejam bem delimitadas. 
A negociação em bolsa tem como principal resultado a visibilidade da formação de 
preços e o acesso amplo e equitativo dos clientes. Por outro lado, o balcão tem a 
vantagem de permitir que operações de provisão de liquidez ou estratégias 
estruturadas com elevada complexidade ocorram sem impactar preços ou produzir 
informações distorcidas ao mercado aberto e líquido. 
A negociação simultânea dos valores mobiliários em bolsa e balcão, deixando que 
o balcão atue como uma ferramenta para a provisão de liquidez em grandes lotes 
ou para ativos considerados de baixa liquidez nas bolsas pode ser uma alternativa 
que contribuirá para a melhoria da eficiência do mercado e também para retirar as 
operações de grandes lotes ou as estratégias de maior complexidade do ambiente 
onde são cursadas operações que dependem da liquidez das bolsas. 

 
 

2.11. Regras de leilões 
 
Considerações: 
 
Os leilões especiais representam um mecanismo que pela sua publicidade e uniformidade de 
regras é empregado para, conforme descrito na ICVM 461: (i) coibir práticas de a obtenção do 
melhor preço para evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 
condições artificiais de demanda, oferta ou preços dos valores mobiliários; (ii) assegurar 
igualdade de tratamento às pessoas autorizadas a operar no mercado organizado; e (iii) evitar 
ou coibir práticas não equitativas. 
Essas condições são necessárias a diversos tipos de operação, principalmente quando: (i) são 
verificadas mudanças nas condições de quantidade e de preço acima dos parâmetros 
estabelecidos; (ii) solicitações do poder judiciário ou de representantes de sociedades em 
liquidação judicial ou extrajudicial; (iii) venda de ações de acionistas em mora e por solicitação 
da companhia; e (iv) atendimento de operações cuja característica não se enquadre nos 
padrões de negociação do mercado organizado. 
Todas essas condições dependem de parâmetros que devem ser amplamente divulgados e 
cuja estabilidade e consistência técnica assegurarão o atingimento dos objetivos acima 
descritos. 
Nos parágrafos 1º e 2º do art. 93 da proposta a definição dos procedimentos ficou a cargo de 
cada entidade administradora de mercado organizado e os parâmetros são dados tomando 
como referência a bolsa de maior liquidez em funcionamento no país. 
Em um ambiente de múltiplas bolsas competindo entre si, é possível que esta regra acabe por 
estimular uma arbitragem regulatória entre as bolsas, com os participantes selecionando o 
mercado onde a regra seja mais favorável e implicando uma provável redução da eficiência do 
mecanismo para atingir os objetivos. Por esta razão a sugestão é que a CVM seja a entidade 
responsável pelo estabelecimento das regras de leilão, sendo válidas para todos os mercados 
organizados que negociarem aquele valor mobiliário. 
 
Principais impactos da sugestão : As regras de leilão são estabelecidas pelas entidades 
administradoras de mercado organizado, mas diante de um ambiente de múltiplos mercados, 
a diversidade de regras pode levar à geração de riscos operacionais e de favorecer a adoção 
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de estratégias de competição predatória entre as plataformas, empregando este critério. Por 
esta razão é sugerida a unificação das regras pela CVM. 
 
A medida favorece os seguintes participantes : Intermediários e investidores. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes : Não existem participantes 
desfavorecidos. 
 
 
Proposta 
 
Art. 93 ... 
§ 1º Para analisar o enquadramento das 
operações na hipótese do inciso I do caput , a 
entidade administradora do mercado de bolsa 
deve considerar os negócios consecutivos de 
um mesmo investidor, ou de investidores que 
atuem representando um mesmo interesse, 
inclusive por intermédio de mais de um 
participante.  
§ 2º As referências de quantidades 
negociadas e os preços utilizados para fins de 
aplicação de procedimentos especiais de 
negociação devem considerar aqueles 
observados no mercado de bolsa de maior 
liquidez em funcionamento no país. 
 

Sugestão 
 
Art. 93 ... 
§ 1º Para analisar o enquadramento das 
operações na hipótese do inciso I do caput , a 
entidade administradora do mercado de bolsa 
deve considerar os critérios estabelecidos 
pela CVM para os negócios consecutivos de 
um mesmo investidor, ou de investidores que 
atuem representando um mesmo interesse, 
inclusive por intermédio de mais de um 
participante.  
§ 2º As referências de quantidades 
negociadas e os preços utilizados para fins de 
aplicação de procedimentos especiais de 
negociação devem considerar os parâmetros 
estabelecidos pela CVM e a sua aplicação 
sobre as condições de mercado observadas 
no mercado de bolsa de maior liquidez em 
funcionamento no país. 
 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
 

2.12. Balcão organizado 
 
Considerações: 
 
O balcão organizado representa uma ferramenta de elevada importância para: provisão de 
liquidez para ordens de negociação a mercado e grandes lotes, negociação de valores 
mobiliários com baixa liquidez ou para a viabilização da negociação de estratégias com 
elevada complexidade, além de permitir o registro de negócios diretos. 
Pela característica operacional do mercado de balcão organizado, com baixa ou nenhuma 
interação entre os participantes do mercado e pelo acesso mais restrito, a regulamentação do 
mercado de balcão deveria ser mais simples do que a de bolsa, facilitando a ocorrência de 
uma competição de plataformas, o que reduziria o custo final das operações e elevaria a 
qualidade dos serviços prestados. 
Um encaminhamento que poderia ser implantado é o uso do sandbox regulatório para as 
plataformas que solicitarem a autorização. Cumpridas as exigências mínimas de governança, 
documentação e infraestrutura de operações, o mercado de balcão iniciaria a sua operação 
em caráter de autorização provisória, com um acompanhamento próximo da efetividade dos 
controles e processos. Após o cumprimento deste estágio probatório sem qualquer exigência, 
o mercado estaria automaticamente autorizado a operar em definitivo. 
Para as entidades administradoras de mercado organizado e para os intermediários, já 
autorizados a operar no mercado brasileiro pela CVM e com o cumprimento dos requisitos de 
governança, estrutura administrativa e operacional e controle de risco, os procedimentos de 
autorização poderiam ser simplificados e aprovados em prazo mais curto, permitindo a criação 
de ferramentas de provisão de liquidez e de negociação de grandes lotes. 
O roteamento das operações da bolsa para o mercado de balcão organizado, nas hipóteses 
de ser ele feito para provisão de liquidez, ou para a negociação de estratégias, deveria ser 
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realizado somente com a autorização formal do cliente, evitando-se os problemas de conflitos 
de interesses relatados na literatura. 
A formalização da possibilidade de criação de um balcão organizado pelos administradores de 
bolsas e pelos intermediários, com um objetivo definido de suporte às operações com valores 
mobiliários, como no caso de valores mobiliários com baixa liquidez ou ao atendimento de 
grandes lotes propiciaria uma maior segurança e transparência para o supervisor e evitaria 
riscos de preço de mercado para os clientes, decorrentes do tempo demandado para ocorrer a 
execução integral da ordem. 
 
Principais impactos da sugestão:  A simplificação e maior celeridade dos procedimentos 
para a autorização de funcionamento de um mercado de balcão organizado administrado por 
uma bolsa ou intermediário é muito importante para a constituição de estruturas adequadas 
para a negociação mediante provisão de liquidez, grandes lotes e para algumas operações 
estruturadas. A constituição destes mercados é um elemento de melhoria na qualidade da 
supervisão e reduz o volume de ruídos informacionais presentes no livro de ordem do 
mercado primário (bolsa). 
 
A medida favorece os seguintes participantes:  Supervisor de mercado, investidores, 
intermediários e entidades administradoras de mercado organizado. 
 
A medida desfavorece os seguintes participantes: Não existem participantes 
desfavorecidos. 
 
 
Proposta 
 
Minuta A 
 
Art. 11. As entidades administradoras de 
mercado organizado também podem:  
I – gerir sistemas de compensação, 
liquidação e custódia de valores mobiliários, 
desde que obtenham autorização específicas 
da CVM e do Banco Central do Brasil;  
II – prestar aos participantes suporte técnico, 
de mercado, administrativo e gerencial, 
relacionado ao seu objeto social;  
III – exercer, direta ou indiretamente, 
atividades educacionais, promocionais e 
editoriais relacionadas ao seu objeto social e 
aos mercados que administre;  
IV – prestar serviços de desenvolvimento de 
mercado; e  
V – exercer outras atividades mediante prévia 
autorização da CVM, sem prejuízo das 
demais autorizações eventualmente exigidas 
por outros órgãos públicos. 
 

Sugestão 
 
Minuta A 
 
Art. 11. ... 
... 
VI – Atuar como intermediários na negociação 
de valores mobiliários, mediante autorização 
prévia da CVM. 

 
Art. 13. É vedada a participação da entidade 
administradora de mercado organizado no 
capital de participantes dos mercados por ela 
administrados.  
 

 
Art. 13. A participação da entidade 
administradora de mercado organizado no 
capital de participantes dos mercados por ela 
administrados dependerá de autorização 
prévia da CVM e deverá ser mantida como 
uma informação pública. 
 

 
Art. 96. O mercado de balcão organizado 
pode operar por uma ou mais das seguintes 
formas:  

 
Retirar o inc. I do art. 96 da Minuta A, por 
entendermos que este mecanismo para 
execução de ordens seria aplicável apenas a 
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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; 
 
Art. 100. Quando se tratar de sistema de 
negociação centralizado e multilateral, a 
formação de preços deve se dar por meio da 
interação de ofertas, em que seja dada 
precedência sempre à oferta que represente 
o melhor preço, respeitada a ordem 
cronológica de entrada das ofertas no 
ambiente ou sistema de negociação, 
ressalvados os casos de procedimentos 
especiais de negociação previstos em 
regulamento. 
 

uma bolsa e não a um mercado de balcão. 
 
Retirar o art. 100 da Minuta A, por 
entendermos que este mecanismo para 
execução de ordens seria aplicável apenas a 
uma bolsa e não a um mercado de balcão. 

 
Art. 98. Em mercado de balcão organizado, a 
negociação ou o registro de operações 
previamente realizadas pode ocorrer sem a 
participação direta de intermediário integrante 
do sistema de distribuição de valores 
mobiliários, desde que nos termos previstos 
em regulamento, a liquidação da operação 
seja assegurada contratualmente pela 
entidade administradora do mercado de 
balcão organizado, ou, alternativamente, seja 
realizada diretamente entre as contrapartes 
da operação.  
 

 
Art. 98. ... 
... 
 
Art. 98-A. Os mercados de balcão 
organizados administrados por intermediários 
ou por entidades administradoras de bolsas 
deverão atuar exclusivamente para os 
propósitos de provisão de liquidez, registro de 
operações previamente realizadas, registro 
de negócios diretos e negociação de grandes 
lotes. A forma para: o acesso e aceitação de 
negócios, a liquidação financeira das 
operações e a divulgação dos negócios 
realizados deverão estar previstos em 
regulamento e previamente aprovados pela 
CVM. 
 

 
Art. 111. O pedido de autorização de entidade 
administradora de mercado organizado deve 
ser encaminhado à SMI, instruído com:  
... 
 

 
Art. 111. ... 
... 
 
Art. 111-A. O pedido de autorização de 
entidade administradora de mercado de 
balcão organizado encaminhados à SMI por 
uma entidade administradora de bolsa ou por 
um intermediário, autorizado pela CVM, o 
processo deverá ser instruído apenas com a 
documentação prevista no inc. I do art. 111. 
 
§ 1º – será admitida a adoção do rito sumário 
de autorização da entidade enquadrada no 
art. 111-A, sendo a autorização dada em 
caráter provisório pelo prazo de 180 dias e 
tornando-se definitiva a partir de então. 
§ 2º A autorização provisória poderá 
suspensa ou cancelada se a SMI identificar a 
inatividade do mercado de balcão organizado 
ou irregularidades na documentação 
apresentada. 
 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
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2.13. Autorregulação unificada 
 
Considerações:  
 
A autorregulação tem se tornado cada vez mais importante para o mercado de capitais 
brasileiro, uma vez que os avanços e a sofisticação do mercado exige um acompanhamento 
cada vez mais próximo. 
A Instrução CVM 461 deixa a autorregulação a cargo de cada bolsa e é nosso parecer que 
esta estrutura potencialmente não funcionaria de forma adequada em um ambiente de 
competição entre bolsas. 
A experiência internacional é que apenas um autorregulador atua em cada segmento de 
mercado. Para o mercado de capitais, os Estados Unidos possuem apenas um autorregulador 
que é responsável pela emissão de regras que afetam aspectos operacionais das atividades 
dos intermediários e dos Advisors (versão norte-americana dos AAI). 
Também deveria ser considerada a possibilidade da autorregulação ser dividida entre uma 
autorregulação única exclusiva para o atendimento de todas as entidades administradoras de 
mercados organizados de valores mobiliários e uma autorregulação única para o atendimento 
de todas as entidades operadoras de infraestrutura de mercado, sendo esses 
autorreguladores diferentes, independentes e com controle desvinculado. 
Em que pese observarmos a capacidade do autorregulador supervisionar o cumprimento das 
normas pelos seus autorregulados, não é observada a sua capacidade para supervisionar 
normas expedidas pelo regulador. Este fato decorre da necessidade de se manter segregadas 
as naturezas e responsabilidades de cada tipo de norma e também para evitar conflitos de 
interesse. 
O autorregulador único é uma iniciativa que também evita a arbitragem regulatória entre as 
diferentes entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários, reduzindo 
os riscos de perda de eficiência dos mercados pela ação de uma concorrência predatória a 
partir da autorregulação. 
Assim sendo, nosso posicionamento é pela existência de um autorregulador único, autorizado 
e supervisionado pela CVM e com características de governança, mecanismos de 
financiamento de suas atividades e limites de atuação bem definidos. 
 
Os seguintes elementos são sugeridos para compor as regras dispostas na Minuta B: 
 

a) Governança: O autorregulador único voltado ao mercado organizado seria uma 
entidade sem fins lucrativos e teria como associado todas as entidades 
administradoras de mercado organizado, por ele autorreguladas, e a administração 
seria feita por: um Conselho de Administração composto por associados e entidades 
representativas de intermediários e clientes institucionais, um Conselho de 
Autorregulação, composto por especialistas do mercado de capitais, não vinculados 
às entidades autorreguladas e indicados pelo Conselho de Administração. O 
autorregulador único voltado à infraestrutura de mercado, a seu turno, teria como 
associado todas as entidades operadoras de infraestrutura de mercado, por ele 
autorreguladas, e a administração seria feita por: um Conselho de Administração 
composto por associados e entidades representativas de intermediários, empresas e 
clientes institucionais, um Conselho de Autorregulação, composto por especialistas do 
mercado de capitais, não vinculados às entidades autorreguladas e indicados pelo 
Conselho de Administração. 

b) Financiamento das atividades: A CVM criaria uma taxa de autorregulação cobrada 
sobre cada operação cursada no mercado, na forma de um percentual da taxa de 
emolumento, sujeito a um valor máximo, que seria a base para a fonte de recursos do 
autorregulador único das entidades administradoras do mercado organizado. O 
mesmo valor a ser arcados pelas entidades administradoras de mercado organizado, 
proporcionalmente ao número de negócios realizados e volume financeiro 
transacionado. 
A CVM criaria uma taxa de autorregulação, cujo valor seria proposto pelo Conselho de 
Administração da entidade autorreguladora única, aprovada pela CVM e cobrada 
sobre cada operação registrada, depositada ou liquidada nas infraestruturas de 
mercado, na forma de um percentual da taxa de registro, sujeito a um valor máximo, 
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que seria a base para a fonte de recursos do autorregulador único das entidades 
operadoras de infraestrutura do mercado. O mesmo valor a ser arcados pelas 
entidades administradoras de mercado organizado, proporcionalmente ao número de 
operações realizadas na infraestrutura, a natureza da operação e o volume financeiro 
envolvido. 
Cada entidade autorreguladora única deveria apresentar orçamento quinquenal à 
CVM para que se pudessem ser determinadas as proporções de cada participante no 
financiamento da atividade do autorregulador. O autorregulador único não poderia 
cobrar qualquer valor adicional pelo seu serviço, nem aceitaria qualquer contribuição 
que pudesse implicar conflitos de interesses ou favorecimento de um participante com 
relação aos demais. 

c) Atividades de julgamento em primeira instância: O Conselho de Autorregulação 
julgaria as infrações às normas de autorregulação, podendo ser aplicadas as 
penalidades de advertência e multa pecuniária. A essas penalidades caberia ao 
participante condenado recurso administrativo à CVM. 

d) Multas e Termos de Ajustamento de Conduta: Ficaria vedado ao autorregulador o 
estabelecimento de Termo de Ajustamento de Conduta. As multas aplicadas pelo 
autorregulador único somente poderiam se referir às infrações cometidas contra as 
normas autorregulatórias, para as quais foi autorizado a supervisionar. 

e) Atividades de julgamento em segunda instância: O Conselho de Autorregulação 
julgaria em instância de recurso as penalidades aplicadas pelas entidades 
administradora de mercado organizado, decorrentes de infrações às normas 
operacionais. Para esse julgamento em segunda instância não caberia recurso. 

f) Na hipótese do autorregulador único ser designado para supervisionar a observância 
das normas regulatórias (emitidas pela CVM), algo que julgamos ser desaconselhável, 
não caberia ao autorregulador a aplicação de qualquer penalidade, mas tão somente 
apoiar a CVM com informação e análise para que o Regulador decida o andamento 
adequado para a situação. Esta atividade de instrução processual e julgamento não 
poderiam ser financiados com os recursos da taxa de autorregulação, pois se trata de 
uma delegação do poder público, para o qual já existe uma verba designada. 

g) O autorregulador único deve supervisionar exclusivamente as entidades 
administradoras de mercado organizado, as entidades operadoras de infraestrutura e 
os intermediários. A supervisão da atividade dos administradores e funcionários de 
outros participantes, tais como clientes é uma atividade exclusiva do poder público e 
não deve ser delegado ao setor privado (sugerimos ajustes no art. 8º). 

 
Principais impactos da sugestão:  A autorregulação única reduz os custos dos participantes 
do mercado e mitiga o risco de arbitragem regulatória. Para a sua constituição, entretanto, é 
necessário que sejam criadas condições diferentes das atuais, com regras mais amplas de (i) 
governança, onde as decisões contem com o posicionamento de todos os participantes do 
mercado organizado, infraestruturas de mercado, representante dos intermediários e 
representantes dos investidores institucionais; (ii) financiamento da atividade livre de conflitos 
de interesse, e (iii) limites de atuação nas investigações e punições dos participantes do 
mercado organizado. 
 
A medida favorece aos seguintes participantes:  Entidades administradoras de mercado 
organizado e intermediários. 
 
A medida desfavorece aos seguintes participantes:  Autorregulador único, que terá uma 
governança mais complexas e regras que disciplinam a sua atuação com claras linhas de 
limite. 
 
 
Proposta 
 
Minuta B da proposta de Instrução 
apresentada pela Audiência Pública 9/2019. 
 

Sugestão 
 
Governança: 
 
Art. 3º ... 
 
§ 1º A entidade autorreguladora referida no 
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caput deve ser constituída na forma de 
associação, à qual poderão se associar as 
entidades administradoras de mercado 
organizado, intermediários e associações 
representativas. 
 
§ 2º A administração da atividade entidade 
autorreguladora se dará através de um 
Conselho de Administração, com a 
participação de representantes dos 
associados, eleitos em assembleia, de ao 
menos dois conselheiros independentes e de 
um representante da CVM. 
 
§ 3º À CVM será dado apenas o poder de 
veto às decisões que forem julgadas 
contrárias aos interesses do mercado de 
capitais, às normas ou aos objetivos 
almejados por esta Instrução, mediante 
justificação. 
 
Art. 4º O vínculo operacional dos 
autorregulados com a entidade 
autorreguladora de que trata o art. 3º se dará 
exclusivamente pela celebração de contrato 
regulando a prestação de serviços. 
 
Estrutura de financiamento: 
 
Art. 4º - A. A entidade autorreguladora terá a 
sua atividade financiada exclusivamente 
através da taxa de autorregulação e dos 
contratos de prestação de serviço entre as 
entidades administradoras de mercado 
organizado e a entidade autorreguladora. 
 
§ 1º A taxa de autorregulação será proposta 
pelo Conselho de Administração e aprovada 
pela CVM com base em um percentual da 
taxa de emolumentos cobrada pela entidade 
administradora de mercado organizado, 
sujeita a um limite máximo e paga pelo cliente 
responsável final da operação. 
 
§ 2º O valor a ser pago pela prestação de 
serviços deverá ser estipulado pelo Conselho 
de Administração de maneira uniforme e 
dependente apenas da natureza e 
complexidade do serviço a ser prestado. 
 
Limites de atuação: 
 
Art. 8º ... 
... 
II – os participantes das entidades 
administradoras de mercado organizado e as 
entidades operadoras de infraestrutura do 
mercado financeiro. 
 
Art. 8º - A. A entidade autorreguladora 
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realizará a supervisão quanto ao atendimento 
das normas autorregulatórias e regulatórias e 
em instância recursal para as sanções 
aplicadas pelas entidades administradoras do 
mercado organizado por infração às suas 
normas operacionais. Para tanto atuará: 
 
§ 1º Na identificação de infração às normas 
autorregulatórias e na instrução de processos 
para julgamento desta infração em seu 
Comitê de Autorregulação. 
 
§ 2º Na identificação de infração às normas 
regulatórias e no apoio à CVM para a 
instrução de processos e julgamentos pela 
Autarquia. 
 
§ 3º Por motivação de uma das partes 
poderão ser julgados pelo Conselho de 
Autorregulação os recursos voluntários 
apresentados com demandas sobre 
penalidades aplicadas pelas entidades 
administradoras de mercado organizado, em 
função de infração às normas operacionais 
desta entidade. 
 
Art. 8º - B. É vedada à entidade 
autorreguladora cobrar multas ou celebrar 
termos de ajustamento de conduta: 
 

a. Em situações que envolvam uma 
infração à legislação ou à regulação. 

b. Em situações que envolvam uma 
infração às normas operacionais da 
entidade administradora de mercado 
organizado. 

c. Com o objetivo de financiar as suas 
despesas ordinárias, distribuir 
qualquer incentivo ao seu corpo 
funcional, para financiar 
investimentos já previstos em seu 
orçamento ou para realizar 
investimentos que não venham a 
contribuir para o aperfeiçoamento da 
observância às regras e benefício do 
mercado de capitais. 

 
Perguntas: 
 
Não obstante essas vantagens, a CVM reconhece que a autorregulação unificada pode impor 
custos às entidades que deverão obrigatoriamente adotar o modelo, custos esses que estão 
associados principalmente ao processo de associação ou contratação, conforme o caso. Em 
consequência, a CVM gostaria de receber comentários especialmente em relação aos 
seguintes aspectos:  
 

(i) O modelo de vinculação proposto na norma é adequado ou não, e por quê? Que 
alternativas deveriam ser consideradas?  
 
O modelo proposto de vinculação ao autorregulador único seria adequado com a 
obrigatoriedade de associação de todas as entidades administradoras de mercado 
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organizado e com a possibilidade de associação das entidades representativas de 
intermediários, empresas e investidores. A associação das entidades administradoras 
do mercado organizado teria um cunho político e operacional e dos representantes de 
intermediários, empresas e investidores apenas um cunho político. 
É possível que existam questionamentos com relação a esta obrigatoriedade de 
associação, mas julgamos necessária para evitar a ocorrência de desequilíbrios de 
atuação entre autorregulados associados e não associados. 
Pensamos ser adequado não incluir a possibilidade de prestação de serviço por 
contratação, pois esta modalidade traria uma fonte de receita para o autorregulador 
que tem uma origem definida e, por esta razão, traz o risco de suscitar conflitos de 
interesse. 
 

(ii) A submissão à autorregulação unificada deve se aplicar de forma obrigatória a todas 
as entidades administradoras de mercado organizado e operadoras de infraestrutura 
de mercado? Ou, considerando o papel desempenhado pela autorregulação unificada 
em ambiente de fragmentação de liquidez e de dados, a submissão obrigatória 
deveria se aplicar somente às entidades administradoras de mercado de bolsa e às 
entidades que administrem de mercado de balcão organizado que admitam à 
negociação valores mobiliários negociados em mercado de bolsa? 
 
Para que a autorregulação única tenha a sua máxima eficiência, é necessária a 
submissão de todos os participantes, ou seria aberta uma janela para a convivência 
de um sistema regulado e uma estrutura paralela que negociará o mesmo valor 
mobiliário empregando artifícios para fugir à autorregulação única. 
Para uma maior eficiência é importante que a CVM adote uma postura de manutenção 
dos custos de observância em patamares suficientemente baixos para que não sejam 
criadas barreiras ao desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. O 
autorregulador único deve operar com uma estrutura pequena e qualificada, 
empregando o suporte técnico dos associados e sem as atividades de supervisão das 
normas regulatórias, atividade que já existe na CVM e que não deve ser desenvolvida 
em paralelo nem delegada à iniciativa privada. 
 

 
2.14. Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos 

 
Considerações: 
 
O Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo (MRP) representa uma segurança para os 
clientes e pode ser considerado como um aliado para o desenvolvimento da base de clientes 
do mercado de capitais brasileiro. 
Na sua constituição o MRP teve a contribuição dos corretores, na Bovespa, e dos clientes e 
corretores, na BM&F. Com a fusão das duas bolsas os recursos passaram a responder por 
prejuízos nos dois segmentos da BM&FBovespa e as contribuições foram suspensas. 
Para a regulamentação do MRP alguns elementos devem ser definidos a priori: a propriedade 
desses recursos, a governança de sua gestão e a sua finalidade. 
Com relação à propriedade dos recursos, a minuta não é clara, mas sugere que os recursos 
seriam das entidades administradoras do mercado de capitais, ao questionar se poderiam ou 
não ser aplicados a todos os mercados ou se deveriam ser constituídos outros fundos para 
cumprir a mesma finalidade em outros mercados organizados. Nenhum administrador de 
mercado organizado contribuiu para a constituição deste fundo mutualizado de ressarcimento 
de prejuízo, portanto não caberia a estes a propriedade. 
Da mesma forma, a propriedade não pode ser atribuída à CVM, pois para que um recurso 
privado seja incorporado ao patrimônio público, alguns atos legais deveriam ter sido realizados 
e não foram. Os recursos devem ser atribuídos, então, aos que contribuíram para a sua 
constituição e estabelecidas regras que impeçam a desincorporação de recursos enquanto 
estiverem vinculados à proteção do mercado. 
Desta forma, sugerimos que a norma aborde de forma clara sobre a propriedade dos recursos 
e como os cotistas deste mútuo devem se responsabilizar pelo cumprimento da finalidade do 
MRP. 
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Com relação à governança dos recursos, a CVM, que não é proprietária, entregou a gestão à 
BSM, que também não é proprietária e não existe um acompanhamento próximo dos 
resultados das aplicações financeiras e da finalidade que é dado ao recurso e ao rendimento 
do patrimônio investido. 
Sugerimos a criação de um Comitê Gestor do MRP, nos moldes do que ocorre com Fundo 
Garantidor de Crédito (FGC) com a participação de um representante dos intermediários, 
profissionais independentes e um representante do autorregulador. Suas responsabilidades 
seriam: (i) verificar o cumprimento das regras estabelecidas pela CVM, (ii) avaliar 
tecnicamente a capacidade de cobertura do Mecanismo, (iii) supervisionar os orçamentos de 
despesas com a administração do MRP, a serem enviados para a CVM e (iv) criar propostas 
de alteração de políticas a serem submetidas à CVM. 
Com relação à proposta de ampliar a cobertura do MRP, prevista no art. 39 da Minuta B, 
alcançando também o saldo do cliente em conta corrente do intermediário, nas hipóteses de 
intervenção ou da decretação de liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, nosso 
posicionamento é que não deveria ocorrer. A legislação do mercado financeiro determina que 
as perdas dos investidores e credores, nas hipóteses acima sejam cobertas com o patrimônio 
da instituição e dos seus administradores e o Banco Central do Brasil mantém um 
acompanhamento do nível de liquidez e solvência das instituições, permitindo uma ação 
rápida e eficaz. 
Se adotada a cobertura proposta, é possível que a mutualização das perdas, não apenas por 
falhas operacionais, mas também por fraude ou crédito se configuraria como uma blindagem 
para o patrimônio da instituição e dos administradores, elevando o risco moral nas atividades 
do mercado. Adicionalmente, esta modalidade de cobertura afetaria diretamente o patrimônio 
do MRP, pela impossibilidade de reposição deste recurso ao mecanismo (art. 41 § 2º), e 
transformaria a característica do MRP de um seguro de liquidez para um seguro de crédito. 
Finalmente, sugerimos que seja ampliado o direito de recurso para alcançar não apenas o 
reclamante, mas também o reclamado, que considere a decisão de ressarcimento injusta e 
que deseje uma avaliação pela CVM. Esta medida se alinha com as regras do direito brasileiro 
que oferece um amplo direito de defesa, do contraditório e de recurso de decisão. 
 
Principais impactos da sugestão:  O MRP representa uma segurança para os investidores e 
dado o seu papel e volumes financeiros envolvidos, é importante que ele seja administrado por 
um Comitê Gestor, composto por participantes diretamente interessados na eficiência da 
gestão do Mecanismo. Também foi proposta a retirada da ampliação do ressarcimento do 
saldo em conta corrente do intermediário, nas hipóteses de intervenção ou de decretação de 
liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, devido ao fato de já existirem coberturas 
para esses casos, com os patrimônios dos administradores do intermediário e da própria 
instituição e um acompanhamento da supervisão do Banco Central do Brasil. Assim, a 
cobertura poderia se transformar em um elemento indutor de risco moral. 
 
A medida favorece aos seguintes participantes:  Investidores e intermediários. 
 
A medida desfavorece aos seguintes participantes:  Não existem participantes 
desfavorecidos. 
 
 
Proposta 
 
Minuta B – Capítulo V – Mecanismo de 
Ressarcimento de Prejuízo – arts. 37 a 48. 
 

Sugestão 
 
Alterar os seguintes pontos da norma 
proposta pela AP 9/2019: 
 
Exclusão do art. 39, que amplia o alcance o 
MRP para o saldo em conta corrente, no caso 
de intervenção ou decretação de liquidação 
extrajudicial pelo Banco Central do Brasil. 
Este item pode funcionar como um incentivo à 
atuação irresponsável pelos administradores 
de instituição do mercado organizado, por já 
contar com a cobertura de garantias dadas 
pelo patrimônio da entidade e de seus 
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administradores. Além do mais, o mercado 
conta com o acompanhamento do nível de 
liquidez e solvência pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
Art. 42 ... 
... 
§ 2º Qualquer das partes, reclamante e 
reclamado, pode apresentar, no prazo de 30 
(trinta) dias úteis, recurso à CVM da decisão 
sobre o pedido de ressarcimento. 
 
 
 
Refazer o regulamento para incluir os 
seguintes elementos: 
 

i. Criação de um Comitê Gestor, 
constituído por um representante das 
entidades administradoras de mercado 
organizado, a Associação representante 
dos intermediários e um representante 
da CVM. 

ii. O Comitê Gestor seria responsável pela 
manutenção dos recursos em níveis 
compatíveis com a política, pela 
atualização do regulamento sempre que 
se fizer necessário e pela publicidade 
das condições do Mecanismo. 

iii. Designação explícita do MRP como um 
fundo constituído pelos intermediários 
(cotistas do fundo) com a finalidade de 
fornecer imediata reparação de perdas 
dos investidores que apresentaram 
reclamação de prejuízo incorrido no 
mercado em virtude de ação ou de 
omissão de intermediários. 

iv. As cotas do MRP somente poderão ser 
resgatadas nos momentos em que 
ocorrer a liberação de recursos, 
autorizadas pelo Comitê Gestor. 

v. Um critério amplamente aceito para os 
intermediários novos, que passam a 
contar com a cobertura sem terem 
participado do processo histórico de 
contribuição para o patrimônio do fundo, 
assim como para os intermediários que 
deixam o fundo por motivos de 
encerramento de atividades, liquidação 
extrajudicial decretada pelo Banco 
Central do Brasil ou falência. 

vi. O Comitê Gestor deverá manter um 
acompanhamento atuarial do MRP, 
dando publicidade às informações. 

vii. Conferir uma finalidade específica do 
patrimônio e dos rendimentos auferidos, 
sendo permitida apenas a remuneração 
das atividades de auditoria e análise 
atuarial do fundo, além das despesas 
autorizadas pelo Comitê Gestor e 
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voltadas ao cumprimento de sua 
finalidade. 

 
 
Perguntas: 
No âmbito dessas discussões será realizado o necessário estudo de impacto para analisar a 
viabilidade e conveniência de alterar o funcionamento do MRP. Não obstante, e sem prejuízo 
do recebimento de outras sugestões para o aperfeiçoamento do MRP, a CVM tem especial 
interesse de receber comentários do mercado sobre a conveniência de alterar do regulamento 
do MRP no seguinte sentido:  
 

a) Fixação de valor de ressarcimento idêntico ao ressarcido pelo Fundo Garantidor de 
Créditos, a despeito da natureza distinta desses mecanismos. 
 
Os mecanismos são diferentes e servem para propósitos diferentes. O FGC é voltado 
à cobertura do risco de crédito e tem o seu patrimônio formado pelas próprias 
operações, portanto, a análise do risco e do montante necessário à cobertura são 
considerados elementos como: (i) a probabilidade de ocorrência de default, (ii) a taxa 
de recuperação de crédito da economia e (iii) o montante de emissão a ser coberta 
por entidade participante do sistema de garantia . 
Para o MRP a garantia é de falha operacional na execução de ordens e voltada à 
oferta de liquidez para o atendimento imediato da parte prejudicada pela falha. O 
montante aplicado no pagamento é imediatamente cobrado do intermediário 
responsável pela falha e o patrimônio é recomposto – no caso do FGC a 
recomposição dependerá das condições da instituição em liquidação ou da massa 
falida. 
 

b) Ampliação das hipóteses de ressarcimento em caso de intervenção ou decretação de 
liquidação extrajudicial do intermediário pelo Banco Central do Brasil, considerando o 
saldo em conta corrente independentemente de sua origem. 
 
Os intermediários possuem garantias depositadas junto às entidades de compensação 
e de registro para garantir as operações, em caso de um problema de crédito. Esta 
função não deve ser confundida com a cobertura de liquidez imediata do risco 
operacional, sob pena de haver uma sobreposição de garantias que encarece a 
atividade e apresenta baixa eficiência em caso de execução. 
O patrimônio do MRP não vem recebendo contribuição de aumento e se encontra em 
volume bastante elevado para o papel que desempenha e para o nível de 
sinistralidade, não devendo ter o seu objeto ampliado. Se existe uma preocupação 
com o nível de cobertura de crédito a solução estaria em rever o nível de garantia e 
aumentar a supervisão de critérios de liquidez e solvência, tais como é feito com os 
bancos pelo Banco Central do Brasil. 
Vemos esta alternativa de mutualização das perdas dos recursos disponíveis em 
conta corrente, decorrentes de intervenção ou de decretação de liquidação 
extrajudicial pelo Banco Central do Brasil como um elemento indutor de risco moral, 
pois retira a responsabilidade de cobertura desses valores com o patrimônio da 
instituição e de seus administradores. Ademais, diferentemente do ressarcimento das 
perdas por falha operacional, essa hipótese afeta diretamente o patrimônio do MRP, 
pois não haverá a reposição dos recursos no patrimônio pelo intermediário. 
 

c) Adequação do critério de correção constante do regulamento do MRP e fixação do 
termo inicial da correção como sendo a data da ocorrência do prejuízo a ser 
indenizado. 
 
Este critério assim como vários outros que determinam a forma como os recursos 
serão utilizados, repostos e o valor do patrimônio, deveriam ser estabelecidos por um 
Comitê Gestor do MRP, formado pelos intermediários (proprietários dos recursos), a 
CVM e o autorregulador único (ou o conjunto dos autorreguladores dos mercados com 
atendimento do MRP). 
A governança do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo é fundamental para a sua 
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estabilidade e para que as regras atendam da melhor forma possível o objetivo 
estabelecido pela regulamentação do mercado de capitais. 
A gestão dos recursos, por outro lado, deve ser realizada por uma entidade autorizada 
pela CVM como gestor de recursos, sem vinculação com o MRP e supervisionado 
pelo Comitê Gestor do MRP. 
Os recursos obtidos da aplicação financeira do patrimônio somente poderiam ser 
utilizados para a remuneração do gestor e para o pagamento de consultoria atuarial, 
para verificação do grau da cobertura de riscos e auditoria. 
 

 
 

2.15. Acesso a bolsas estrangeiras 
 
Considerações:  
 
A possibilidade de bolsas estrangeiras oferecerem diretamente ao mercado brasileiro as suas 
plataformas de negociação está presente na Instrução CVM 461 e foi mantido na proposta de 
nova regulação do mercado de capitais. 
A medida é tida como uma oportunidade para a ampliação da concorrência entre as bolsas, 
que poderia resultar em redução de custos, introdução de novas tecnologias e benefícios para 
os investidores e intermediários. A autorização para que uma bolsa ofereça as suas telas no 
Brasil seria uma forma para contornar as difíceis barreiras criadas pela ICVM 461 e pelas 
exigências do SPB, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil. O mercado brasileiro 
ainda é pequeno para este volume de barreiras regulatórias e isto cria um monopólio natural. 
Não vemos a efetividade da medida, pois a oferta de produtos dessas telas não compete com 
as alternativas locais enfrentadas pelos investidores brasileiros. Diferentemente, vemos esta 
medida com os seguintes problemas: (i) é uma indutora de riscos para a economia, reduzindo 
a efetividade das políticas macroprudenciais do Bacen4, por potencialmente facilitar uma fuga 
de capitais e ataques especulativos em momentos de fragilidade macroeconômica; (ii) dificulta 
o acompanhamento das regras de PLDFT pelo intermediário, que não consegue identificar o 
beneficiário final da operação na contraparte, conforme prevê a ICVM 617/2019, devido ao 
acesso restrito às informações de contraparte e ao tratamento que pode ser dado à operação 
na outra jurisdição (a CVM teria este acesso pelo acordo firmado no âmbito da IOSCO, mas o 
intermediário não tem esta cobertura); (iii) contraria as regras de soberania do sistema 
financeiro nacional, criados no âmbito da OMC, que seguem a orientação de evitar os 
problemas descritos no item (i) e que apontam para esta liberação apenas com o suporte de 
um Tratado Bilateral de Investimentos (BIT) onde exista o reconhecimento mútuo das 
regulamentações e as condições para o acesso às informações. 
Adicionalmente, vemos um risco para o intermediário local que estiver realizando esta oferta 
de telas da bolsa estrangeira ser questionado por uma infração à Circular Bacen 24/1966, que 
expressamente veda às instituições financeiras de, por qualquer forma, aplicar ou promover a 
colocação no exterior de recursos coletados no país. 
A sugestão é que a regulamentação determine a aprovação e acompanhamento conjuntos 
pela CVM e pelo Bacen e que o acesso às informações na jurisdição da bolsa estrangeira 
esteja autorizado pela legislação local ou coberto por um BIT. 
 
Principais impactos da sugestão:  Necessidade de aperfeiçoamento na norma com a 
inclusão de: uma cuidadosa análise, no processo de autorização, dos riscos envolvidos na 
outra jurisdição em esferas que vão além do acordo firmado no âmbito da IOSCO; uma 
autorização prévia do Bacen para análise dos riscos às políticas macroprudenciais, e a 
avaliação dos impactos sobre os intermediários e a redução de sua capacidade para o 
atendimento das exigências de PLDFT sob condições de sigilo em outra jurisdição. 
 
A medida favorece aos seguintes participantes:  Banco Central do Brasil, intermediários e 
investidores. 

                                            
4 Políticas propostas e acompanhadas pelo Comef/Bacen 
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/comef 
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A medida desfavorece aos seguintes participantes:  Bolsas estrangeiras interessadas na 
colocação de suas telas no Brasil. 
 
Proposta 
 
Art. 89 A bolsa estrangeira que desejar 
instalar no Brasil, em instituições integrantes 
do sistema de distribuição, telas de acesso 
aos seus sistemas de negociação deve obter 
prévia autorização da CVM observadas as 
condições, prazos e procedimentos previstos 
no Capítulo XI desta instrução. 
 
... 
 
Art. 120. As bolsas estrangeiras podem 
solicitar a instalação de telas de acesso aos 
seus sistemas de negociação em instituições 
integrantes do sistema de distribuição em 
atividade no Brasil, desde que atendam às 
seguintes condições:  
 
I – sejam reconhecidas como bolsa e estejam 
devidamente autorizadas a operar como tal 
em seu país de origem;  
II – estejam sujeitas à supervisão da 
autoridade reguladora de mercado de capitais 
de seu país de origem, com a qual a CVM 
mantenha convênio ou acordo de cooperação 
internacional, ou que seja signatária do 
Memorando Multilateral de Entendimentos da 
Organização Internacional de Comissões de 
Valores – OICV/IOSCO; e  
III – os requisitos exigidos para autorização e 
funcionamento de bolsa no país de origem da 
pretendente sejam, no mínimo, 
substancialmente equivalentes aos previstos 
nesta Instrução. 
 
Parágrafo único. A autorização de que trata o 
caput depende, ainda, da acessibilidade, 
suficiência e qualidade das informações a 
respeito dos ativos negociados na bolsa 
estrangeira, bem como de seus emissores, 
quando for o caso. 
 

Sugestão 
 
Art. 89 A bolsa estrangeira que desejar 
instalar no Brasil, em instituições integrantes 
do sistema de distribuição, telas de acesso 
aos seus sistemas de negociação deve obter 
prévia autorização da CVM observadas as 
condições, prazos e procedimentos previstos 
no Capítulo XI desta instrução. 
 
Parágrafo único. A autorização da CVM será 
feita mediante análise do suporte de acordos 
internacionais para troca de informações com 
o país de sede da bolsa estrangeira e de 
aprovação do Banco Central do Brasil. 
 
... 
 
Art. 120. As bolsas estrangeiras podem 
solicitar a instalação de telas de acesso aos 
seus sistemas de negociação em instituições 
integrantes do sistema de distribuição em 
atividade no Brasil, desde que atendam às 
seguintes condições:  
 
I – sejam reconhecidas como bolsa e estejam 
devidamente autorizadas a operar como tal 
em seu país de origem;  
II – estejam sujeitas à supervisão da 
autoridade reguladora de mercado de capitais 
de seu país de origem, com a qual a CVM 
mantenha convênio ou acordo de cooperação 
internacional, ou que seja signatária do 
Memorando Multilateral de Entendimentos da 
Organização Internacional de Comissões de 
Valores – OICV/IOSCO; e  
III – os requisitos exigidos para autorização e 
funcionamento de bolsa no país de origem da 
pretendente sejam, no mínimo, 
substancialmente equivalentes aos previstos 
nesta Instrução. 
IV – seja comprovada a possibilidade de 
obtenção de informações pela CVM 
diretamente da bolsa estrangeiros, com o 
amparo da legislação do país sede da bolsa 
ou de tratados binacionais interfinanceiros. 
 
Parágrafo único. A autorização de que trata o 
caput depende, ainda, da acessibilidade, 
suficiência e qualidade das informações a 
respeito dos ativos negociados na bolsa 
estrangeira, bem como de seus emissores, 
quando for o caso. 
 
Serão necessários ajustes 

Perguntas: Não há perguntas sobre o tema. 
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