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CVM PROPÕE NOVA REGULAMENTAÇÃO SOBRE MERCADOS
ORGANIZADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS

A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) lançou, em 27 de dezembro de 2019, o Edital de
Audiência Pública SDM 09/2019 (“Edital”) com o objetivo de receber comentários dos participantes
do mercado, até 28 de fevereiro de 2020, a respeito de três minutas de instruções (“Minutas”),
quais sejam:                                                                         

Minuta A, que pretende substituir a Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de
2007 (“ICVM 461”) e dispõe, principalmente, sobre o funcionamento dos mercados
regulamentados de valores mobiliários e a constituição, organização e
funcionamento das entidades administradoras de mercado organizado (“Entidades
Administradoras” ou, no singular, “Entidade Administradora”);

Minuta B, que regula a constituição, a organização e o funcionamento da
autorregulação unificada dos mercados organizados e das entidades que realizam,
cumulativa ou isoladamente, o processamento e a liquidação de operações, o
registro e o depósito centralizado de valores mobiliários; e

Minuta C, que, dentre outras disposições, altera a Instrução CVM 505 de 2011
(“ICVM 505”), para dispor sobre a execução de ordens no interesse do cliente (best
execution) em contexto de concorrência entre ambientes de negociação.

A medida, que faz parte da Agenda Regulatória da CVM para 2019, tem como principal
finalidade a adequação da regulação vigente a um eventual cenário de concorrência entre mais de
uma Entidade Administradora autorizada a manter um ambiente organizado de negociação de
valores mobiliários no país. Nesse sentido, as alterações contempladas no Edital já haviam sido
objeto de discussões anteriores, especialmente no âmbito:

1. do estudo elaborado pela Oxera Consulting Ltd a respeito dos possíveis custos e
benefícios da introdução de mais concorrência no mercado de serviços de
negociação e pós-negociação no Brasil, o qual apontou que a nova estrutura
regulatória deve ser apresentada antes da entrada de novo concorrente e a
supervisão das Entidades Administradoras deve ser feita por ente externo;

2. da Audiência Pública SDM 05/13, que teve como objetivo buscar subsídios, dos
participantes de mercado, a respeito, principalmente, dos riscos que podem advir
da fragmentação de liquidez e de dados na hipótese de competição entre
ambientes de negociação; e

3. do relatório “Autorregulação das Entidades Administradoras de Mercado” do Grupo
de Trabalho Concorrência entre Bolsas, no qual é sugerido que a autorregulação
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unificada estruture-se a partir de uma pessoa jurídica da qual todas as Entidades
Administradoras façam parte.

Minuta A

Na Minuta A - “novo marco regulatório sobre o funcionamento de mercados regulamentados de
valores mobiliários e de Entidades Administradoras” -, a CVM propõe, em linha com o objetivo de
viabilizar a concorrência entre Entidades Administradoras, a diferenciação entre a listagem de
emissores e a admissão de valores mobiliários de emissão do emissor à negociação. Na listagem,
cria-se uma relação de supervisão entre o emissor e a Entidade Administradora que impõe
obrigações ao emissor, enquanto na admissão à negociação de valores mobiliários, a Entidade
Administradora pode, unilateralmente, admitir a negociação de valores mobiliários desde que o
emissor seja previamente listado em outra Entidade Administradora.

Atualmente, no que se refere aos pedidos de autorização para funcionamento de Entidades
Administradoras, a ICVM 461 dispõe que, caso a Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários (“SMI”) não denegue o pedido em até 90 dias – ressalvada a possibilidade de
interrupção do prazo por 60 dias para solicitações adicionais formuladas pela SMI – a autorização
será automaticamente concedida. A Minuta A, por sua vez, sugere a extensão do prazo de análise
da SMI para 6 meses – em caso de mercado de balcão organizado – e para 9 meses – em caso de
mercado de bolsa, prorrogáveis por decisão do Colegiado por até 3 meses, ressalvada a
possibilidade de a SMI realizar mais de uma solicitação adicional que interrompa a contagem do
referido prazo.

Quanto ao mercado de balcão, a forma de operação de mercado denominada de “balcão por
analogia” passou a ser contemplada pela Minuta A como nova forma de operação do mercado de
balcão organizado. Tal modalidade é caracterizada pela presença de um sistema centralizado e
bilateral de negociação que possibilita a interação de ofertas de compra e venda de valores entre
contrapartes previamente habilitadas.

Além disso, merece atenção a permissão, ainda que excepcional, da negociação simultânea de
ações listadas em mercado de bolsa no balcão organizado na hipótese de negociação de grandes
lotes. Apesar de vedada pela regulação atual, a prática sugerida pela CVM tem como objetivo
solucionar ineficiências operacionais que advém da fragmentação de grandes lotes, por meio da
negociação apartada.

Outras propostas para direcionar a operação das Entidades Administradoras incluem a
sincronização dos relógios no padrão UTC – Tempo Universal Coordenado –, a fim de unificar os
registros de data e hora de eventos, e as obrigações de divulgação de todos os negócios realizados
ou registrados com até 15 minutos de atraso e, além disso, de síntese de dados referentes à todas
as negociações ao final do dia.

Minuta B

A Minuta B propõe a centralização da atividade de autorregulação por meio da criação de uma
entidade autorreguladora única da qual também façam parte os participantes atuantes nas cadeias
de registro, negociação, liquidação e depósito centralizado de valores mobiliários.

De acordo com a proposta normativa da CVM, o vínculo dos participantes do mercado com o
autorregulador unificado poderá se dar de duas formas, (i) como parte contratante dos serviços de
autorregulação a serem previstos na futura instrução ou (ii) como associado, que deterá
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participação nas cotas do patrimônio do autorregulador mediante aporte financeiro e posterior
contraprestação a ser paga pelas entidades que celebram o contrato de prestação de serviços.

Além disso, para que a submissão à autorregulação não desincentive o ingresso de novos
participantes no mercado, o autorregulador deverá, obrigatoriamente, prestar os serviços de
supervisão à entidade a partir do momento em que esta receba autorização da CVM para atuar no
mercado, ainda que não tenha havido definição sobre o vínculo do participante ou o valor a ser por
ele desembolsado. O valor cobrado nesse período deverá, posteriormente, quando da definição do
vínculo, ser abatido ou suplementado pelo supervisionado.

Apesar de o autorregulador não deter competência para apurar infrações às normas e aplicar
penalidades, a CVM propõe que o seu escopo de atuação inclua a verificação do cumprimento do
dever das Entidades Administradoras de supervisionar o cumprimento das regras por elas
impostas a seus participantes ou emissores listados, conforme o caso.

Considerando a necessidade de fortalecer a percepção de segurança dos investidores quanto ao
investimento no mercado de capitais e de reduzir os custos de novas Entidades Administradoras, a
Minuta B propõe a unificação do mecanismo de ressarcimento de prejuízos - instrumento de
indenização com a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos
decorrentes da ação ou omissão dos participantes de mercado – a ser administrado unicamente
pelo autorregulador.

Minuta C

A Minuta C, que propõe o acréscimo e reforma de dispositivos constantes na ICVM 505, de 27
de maio de 2011 e na Instrução CVM nº 541 de 20 de dezembro de 2013 (“ICVM 541”), trata do
regime da melhor execução de ordens. Apesar de optar pela manutenção do regime atual de
melhor execução, que atribui a responsabilidade ao intermediário , a CVM busca receber
comentários a respeito da possível introdução de regra similar à Order Protection Rule existente no
mercado dos Estados Unidos. De acordo com a norma norte-americana, a melhor execução de
cada ordem pressupõe o roteamento automático de ordens para a busca do melhor preço do ativo
nos diferentes ambientes de negociação.

No que tange à reforma do normativo brasileiro, a CVM propõe que o critério para aferição da
melhor execução para investidores não qualificados seja o do menor desembolso total pela
operação. Nesse sentido, apesar de não ser exigida, do intermediário, a participação em todos os
mercados em que as ordens de seus clientes podem vir a ser executadas, este tem o dever de
informá-los acerca da existência de outros mercados em que a mencionada ordem poderá ser
executada.

Por fim, no intuito de privilegiar a transparência, a Minuta C propõe aos intermediários que
atuem em mercado de balcão não organizado o dever de encaminhar à CVM e disponibilizar em
sua página na internet informações sobre os negócios por eles intermediados no referido mercado.

A íntegra do Edital de Audiência Pública SDM 09/2019 está disponível aqui.
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