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Apresentação 

Nesta edição do Boletim Normativo encontram-se 

as principais discussões, as decisões e os normati-

vos emitidos pelas entidades reguladoras e autor-

reguladoras brasileiras e internacionais durante o 

mês de março de 2018.  

Nesse período, destacamos a publicação do relató-

rio de atividade sancionadora da CVM que consoli-

da as informações sobre a atuação sancionadora 

da autarquia em 2017.  

Além disso, a CVM julgou o seu primeiro processo 

administrativo sancionador envolvendo a prática de 

spoofing, que teve sua origem em acusação con-

duzida pela BSM. 

No âmbito internacional, a US SEC anunciou o 

mais alto prêmio do seu programa de denúncias, 

com denunciantes recebendo prêmio de mais de 

US$ 80 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

CVM 

CVM publica relatório de atividade sanci-

onadora de 2017 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, 

em 27 de março, a nova edição do seu Relatório de 

Atividade Sancionadora. O documento foi criado 

com o objetivo de consolidar as informações sobre 

a atuação sancionadora da Autarquia, visando 

apresentar, de forma clara e objetiva, os resultados 

de tal atividade. 

Alguns dos dados citados no relatório mostram que 

a CVM emitiu 22 Stop Orders e 290 ofícios de alerta 

em 2017. Além disso, 138 procedimentos adminis-

trativos investigativos ou sancionadores foram inici-

ados, sendo 10 inquéritos administrativos, 124 ter-

mos de acusação de rito ordinário e 4 termos de 

acusação de rito simplificado. 

A publicação desse material tem por objetivo apre-

sentar, de forma organizada, o trabalho desenvolvi-

do pela CVM a fim de facilitar não só o acompa-

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180327-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180327-1.html


 

 

 

BOLETIM NORMATIVO Março de 2018 

2 
 

nhamento pelo público, como também uma melhor 

compreensão dos seus procedimentos e formas de 

atuação.  

Administrador de carteira e investidora 

são punidos pela prática de spoofing 

A CVM julgou, em 13 de março, o primeiro processo 

administrativo sancionador envolvendo a prática de 

spoofing. O caso envolveu a empresa de investi-

mentos Paiffer Management Ltda. – ME, na quali-

dade de investidora, e seu sócio José Joaquim Pai-

fer, na qualidade de administrador de carteira, que 

foram acusados pela prática de manipulação de 

preços por meio da inserção de ordens artificiais de 

compra e venda, na modalidade spoofing (infração 

ao inciso I c/c item II, “b”, da Instrução CVM 8). 

Considerando de um lado a gravidade da conduta, 

a prática reiterada da conduta delitiva, a vantagem 

auferida ou pretendida pelos infratores, o dano à 

imagem do mercado de valores mobiliários e a es-

pecialização dos agentes e, de outro, a primarieda-

de dos acusados, o Colegiado, por unanimidade, 

acompanhando o voto do diretor relator, decidiu 

pela: (i) condenação do administrador de carteira à 

multa no valor de R$ 684 mil, equivalente a duas 

vezes o valor da vantagem econômica obtida; e (ii) 

condenação da investidora à multa no valor de R$ 

1,7 milhões, equivalente a duas vezes a vantagem 

econômica obtida.  

O processo sancionador da CVM foi originado da 

acusação conduzida pela BSM no âmbito do Pro-

cesso Administrativo Disciplinar 05/2016, que apu-

rou a responsabilidade da Planner C.V. S.A. por 

não coibir a prática de spoofing de seu cliente. O 

referido PAD foi encerrado após celebração de 

Termo de Compromisso da Corretora e de seu dire-

tor responsável, que realizaram pagamento total de 

R$ 150 mil à BSM e se comprometeram a aperfei-

çoar seus controles internos. 

Os acusados poderão apresentar recurso, com efei-

to suspensivo, ao Conselho de Recursos do Siste-

ma Financeiro Nacional 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

SEC anuncia o maior prêmio no seu pro-

grama de denúncias 

A Securities and Exchange Commission – US SEC 

anunciou, em 19 de março, o mais alto prêmio do 

seu programa de denúncias, com dois denunciantes 

compartilhando um prêmio de quase US$ 50 mi-

lhões e um terceiro recebendo mais de US$ 33 mi-

lhões (o maior prêmio anterior foi de US$ 30 mi-

lhões em 2014). 

O objeto das denúncias tem relação com caso en-

volvendo falha de conduta da Merrill Lynch, que 

durante anos realizou operações complexas com 

opções, que não tinham fundamento econômico, 

mas reduziam, artificialmente, as reservas exigidas. 

Em 2016 a Merrill Lynch havia realizado acordo 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180313-2.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180313-2.html
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-44
https://www.sec.gov/news/press-release/2018-44
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com a SEC envolvendo o pagamento de US$ 415 

milhões. 

Acredita-se que esses prêmios demonstrem que 

denunciantes possam fornecer à SEC informações 

significativas que permitam buscar e remediar viola-

ções sérias que, de outra maneira, poderiam passar 

despercebidas. A Autarquia espera que esses prê-

mios incentivem outras pessoas a se apresentarem 

e reportarem à SEC informações específicas e de 

alta qualidade sobre violações das leis de valores 

mobiliários americana. 

A SEC concedeu mais de US$ 262 milhões a 53 

denunciantes desde que emitiu seu primeiro prêmio 

em 2012. Todos os pagamentos são feitos por meio 

de um fundo de proteção ao investidor estabelecido 

pelo Congresso Americano e financiado inteiramen-

te por meio de sanções monetárias pagas à SEC 

por infratores das leis de valores mobiliários.  

Os denunciantes podem ter direito a um prêmio ao 

fornecerem voluntariamente à SEC informações 

originais, oportunas e confiáveis que levem a uma 

ação de execução bem-sucedida. Os prêmios po-

dem variar de 10% a 30% do valor coletado quando 

as sanções monetárias excederem US$ 1 milhão.  
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