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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo, encontram-se as 

principais discussões, as decisões e os normativos 

emitidos pelas entidades reguladoras e autorregula-

doras brasileiras e internacionais na primeira quinzena 

de agosto de 2013.  

Nesse período, destacaram-se a prorrogação do prazo 

da audiência pública sobre a concorrência entre plata-

formas e a celebração de termo de compromisso pela 

CVM por irregularidade de utilização de informação 

privilegiada em negociação de ações.  

No âmbito internacional, o CPSS e a IOSCO publicaram 

três relatórios voltados ao tema Infraestrutura do 

Mercado Financeiro e a ASIC publicou suas regras 

finais sobre dark liquidity e HFT. 

 

 

 

    

 

 

 

CVM 

Prorrogado o prazo da audiência pública 

que trata da adequação do arcabouço 

regulatório à hipótese da concorrência 

entre plataformas de negociação  

A CVM prorrogou, até 11 de setembro de 2013, o pra-

zo para recebimento de sugestões e comentários rela-

tivos à consulta pública sobre os impactos regulatórios 

decorrentes da possível introdução da concorrência 

entre plataformas de negociação no Brasil. 

O assunto trata das opções regulatórias relacionadas à 

identificação, à mitigação, ao gerenciamento de riscos 

decorrentes da fragmentação de liquidez e de dados e 

à possível mudança na estrutura de autorregulação, 

no âmbito da Audiência Pública SDM n° 05/2013. 

Clique aqui para ter acesso ao aviso de prorrogação da 

audiência pública e aqui para ter acesso ao edital de 

audiência pública. 

 
Receba automaticamente as novas edições do Boletim 

Normativo e outras notícias da BSM, clicando aqui e 

inscrevendo-se em nosso RSS. 

 
 

As informações contidas neste Boletim Normativo foram 

extraídas de publicações das instituições citadas e não 

refletem, necessariamente, a visão da BSM - 

BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados sobre a matéria. 

http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM-prorroga-prazo-de-audiencia-publica-que-trata-da-adequacao-do-arcabouco-regulatorio-a-hipotese-da-concorrencia-entre-plataformas-de-negociacao.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM-prorroga-prazo-de-audiencia-publica-que-trata-da-adequacao-do-arcabouco-regulatorio-a-hipotese-da-concorrencia-entre-plataformas-de-negociacao.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM-prorroga-prazo-de-audiencia-publica-que-trata-da-adequacao-do-arcabouco-regulatorio-a-hipotese-da-concorrencia-entre-plataformas-de-negociacao.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/CVM-prorroga-prazo-de-audiencia-publica-que-trata-da-adequacao-do-arcabouco-regulatorio-a-hipotese-da-concorrencia-entre-plataformas-de-negociacao.asp
http://www.cvm.gov.br/port/audi/Aviso%20de%20Prorrogação%20da%20Audiência%20Pública%20nº%2005-13.pdf
http://www.cvm.gov.br/port/audi/Edital%20SDM%2005%202013.pdf
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/InstDados/noticia.xml
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Divulgado Termo de Compromisso apro-

vado pela CVM 

A CVM, em reunião do Colegiado realizada em 25 de 

junho, aprovou a proposta de celebração de Termo de 

Compromisso apresentada pelos acusados no Proces-

so Administrativo Sancionador abaixo relacionado. 

Para extinguir o Processo Administrativo CVM n° 

RJ2013/2270, previamente à eventual instauração de 

Processo Administrativo Sancionador: 

a) Fábio Bueno Gomide apresentou proposta de 

pagamento à CVM no valor de R$ 36.750, corres-

pondente ao dobro da soma entre (i) a suposta 

vantagem obtida nas operações realizadas e (ii) a 

diferença apontada entre a venda das ações em 

15/10/12 e a recompra em 17/10/12. 

b) Luis Otávio Lima Emrich Pinto apresentou propos-

ta de pagamento à CVM no valor de R$ 13.400, 

correspondente ao dobro da suposta vantagem 

obtida nas operações realizadas. 

c) Os valores apresentados serão corrigidos moneta-

riamente pela variação do Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo – IPCA, a partir de ou-

tubro de 2012, mês da última alienação das ações 

pelos proponentes, até o mês imediatamente an-

terior ao pagamento. 

Eles foram investigados, na qualidade de Gerente de 

Relações com Investidores e de Analista de Relações 

com Investidores, respectivamente, da HRT Participa-

ções em Petróleo S.A., por terem se utilizado de in-

formação privilegiada na negociação de ações da 

companhia em outubro de 2012 (infração ao disposto 

no § 4º, do art. 155, da Lei nº 6.404/76, combinado 

com o § 1º, do art. 13, da Instrução CVM nº 358/02).  

Com a aceitação das propostas pelo Colegiado, o pro-

cesso ficará suspenso em relação aos compromitentes 

e, após a comprovação do cumprimento das obriga-

ções assumidas, será extinto. 

Clique aqui para ver a decisão do Colegiado que apro-

vou a celebração deste Termo de Compromisso. 

Reguladores e Autorreguladores estrangeiros 

CPSS e IOSCO emitem relatório sobre os 

progressos na implementação dos Princí-

pios para Infraestruturas de Mercado Fi-

nanceiro 

O Comitê de Sistemas de Pagamento e Liquidação 

(CPSS) do Banco de Compensações Internacionais (BIS) 

e a Organização Internacional das Comissões de Valo-

res (IOSCO) publicaram, em 12 de agosto, o relatório 

de avaliação da Implementação dos PFMIs – nível 1.  

Nele são analisados os progressos alcançados pelos 

países na implementação dos Princípios para Infraes-

truturas de Mercado Financeiro (os PFMIs, na sigla em 

inglês), o que inclui normas de gestão de risco de con-

trapartes centrais, sistemas de pagamento e liquida-

ção e centrais de registro de negócios.   

A publicação inclui auto-avaliações de jurisdições so-

bre seus progressos na adoção dos princípios e relata 

que a maioria já iniciou a implementação, tendo al-

cançado bons avanços. Dado que os PFMIs só foram 

emitidos em abril de 2012, essa evolução é considera-

da um grande passo pelas entidades. 

CPSS e IOSCO emitem relatório de consul-

ta sobre Recuperação para Infraestrutu-

ras de Mercado Financeiro 

O CPSS e a IOSCO publicaram para comentários do 

público, em 12 de agosto, o relatório sobre Recupera-

http://www.cvm.gov.br/port/infos/Termo-de-Compromisso-aprovado-pela-CVM-em-25062013.asp
http://www.cvm.gov.br/port/infos/Termo-de-Compromisso-aprovado-pela-CVM-em-25062013.asp
http://www.cvm.gov.br/port/descol/resp.asp?File=2013-024D25062013.htm
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS293.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS293.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS293.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS293.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD419.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD377.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD377.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS292.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS292.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS292.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS292.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD418.pdf
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ção de Infraestruturas de Mercado. O objetivo é for-

necer orientações às infraestruturas de mercado fi-

nanceiro, entidades como as contrapartes centrais, 

sobre como desenvolver planos que lhes permitam 

recuperar-se de ameaças para sua situação financeira, 

impedindo-as de continuar a oferecer serviços críticos 

aos mercados que operem. 

Uma nota publicada com o relatório apresenta ques-

tões específicas sobre as quais os comitês buscam 

opiniões. Comentários serão recebidos de todas as 

partes interessadas até 11 de outubro de 2013. 

CPSS e IOSCO emitem relatório sobre o 

Acesso de Autoridades às Centrais de Re-

gistro de Negócios 

O CPSS e a IOSCO publicaram, em 12 de agosto, um 

relatório sobre o Acesso de Autoridades às Centrais de 

Registro de Negócios. O objetivo é fornecer orienta-

ções às centrais de registros de negócios e às autori-

dades competentes sobre os princípios que devem 

nortear o acesso destas aos dados mantidos nas cen-

trais, tanto para solicitações típicas como atípicas. 

Autoridades e centrais são encorajadas a desenvolver 

e manter políticas de acesso e acordos de cooperação, 

conforme orientações e mapeamentos descritos no 

texto. 

O relatório de consulta pública foi divulgado em abril 

de 2013 e essa versão final do relatório foi revista à 

luz dos comentários então recebidos. 

 

 

Austrália 

ASIC emite regras de integridade de mer-

cado para dark liquidity e HFT 

A Australian Securities and Investments Commission 

(ASIC) publicou, em 12 de agosto, novas regras sobre 

dark liquidity e high frequency trading (HFT), junta-

mente com orientações para esclarecimento de ex-

pectativas de operadores de mercado e participantes. 

Essas regras finais seguem a análise interna da ASIC e 

a consulta feita ao mercado e devem melhorar a 

transparência e a integridade dos sistemas envolvidos, 

além de fortalecer os requisitos necessários aos parti-

cipantes para impedir a manipulação do mercado. 

As regras entrarão em vigor em etapas ao longo de 

nove meses e, em breve, novas orientações sobre 

automatização de negócios e manipulação de merca-

do serão publicadas. 
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http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD418.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS291.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS291.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS291.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS291.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD417.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD417.pdf
http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf/byheadline/13-213MR+ASIC+makes+rules+on+dark+liquidity%2C+high-frequency+trading?openDocument
http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf/byheadline/13-213MR+ASIC+makes+rules+on+dark+liquidity%2C+high-frequency+trading?openDocument
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/

