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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 autorre-

guladoras brasileiras e internacionais durante o mês 

de maio de 2018.  

Nesse período, destacamos a publicação do Rela-

tório Anual de 2017 da Comissão de Valores Mobili-

ários (CVM), com destaque para os principais focos 

da supervisão integrada com a BSM. 

Além disso, a CVM divulgou seu boletim de atendi-

mento ao público referente ao ano de 2017, com o 

balanço das principais questões apuradas nos pro-

cessos administrativos abertos a partir de consultas, 

reclamações e denúncias recebidas pela Autarquia. 

No âmbito internacional, a Autoridade Europeia de 

Valores Mobiliários e de Mercados (ESMA) publicou 

relatório de orientações sobre aspectos dos requisi-

tos de suitability do MiFID II. 

 

 

 

 

 

 

Banco Central do Brasil 

Liquidação extrajudicial da Gradual Corre-

tora 

O Banco Central do Brasil decretou, em 22.05.2018, 

a liquidação extrajudicial da Gradual CCTVM S/A, 

por meio do Ato do Presidente nº 1.337. 

Diante dessa medida, os clientes que possuem valo-

res mobiliários custodiados na Gradual Corretora po-

dem solicitar a transferência dos ativos para outro 

custodiante, mediante pedido dirigido ao liquidante 

indicado pelo Banco Central, o Sr. Eduardo Felix Bi-

anchini, pelo telefone (11) 3372-8300 ou pelo e-mail: 

contato@gradualinvestimentos.com.br.  

Os clientes que possuíam saldo depositado em conta 

corrente na Corretora podem pleitear, junto ao no 

Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), o 

ressarcimento dos valores originados de operações 
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realizadas em Bolsa. 

O ressarcimento dos prejuízos pelo MRP é limitado 

ao valor de R$ 120 mil por ocorrência. As reclama-

ções podem ser apresentadas à BSM Supervisão de 

Mercado em até 18 meses após a data do fato que 

tenha gerado o prejuízo. 

Orientações a esse respeito podem ser obtidas no 

site da BSM. 

CVM 

Relatório Anual 2017 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, 

em 28 de maio, seu Relatório Anual 2017 que apre-

senta as principais ações implementadas pela Autar-

quia no período e informa, ainda, os destaques para 

o ano de 2018, como a agenda regulatória e demais 

projetos em andamento. 

No âmbito da BSM, a CVM cita o estabelecimento de 

ações conjuntas de supervisão integrada em ativida-

des como detecção de práticas abusivas via ofertas, 

como layering e spoofing, destacando as primeiras 

acusações formuladas pela CVM a esse respeito.  

Esse ilícito se caracteriza quando ocorre a inserção 

de ofertas de compra ou de venda de valores mobili-

ários em lotes expressivos, posteriormente cancela-

das em curto intervalo de tempo, com o único obje-

tivo de atrair contrapartes para execução de ordens 

inseridas inicialmente na ponta oposta do livro de 

ofertas, por meio da simulação de pressão compra-

dora ou vendedora nos ativos. 

Ao longo de 2017, a Autarquia publicou 10 instru-

ções, 2 deliberações com natureza normativa e pro-

moveu 11 audiências públicas. Além disso, emitiu 3 

deliberações de revisão e atualização de normas 

contábeis no âmbito do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). Entre os destaques está a regula-

ção da atividade de consultoria de valores mobiliá-

rios. 

Foi realizada, ainda, a revisão do Planejamento Es-

tratégico 2013-2023 da Autarquia e novos projetos 

foram iniciados: Custo de Observância, CVMTech, 

Transformação de Processos – Sancionador, Trans-

formação de Processos - Arrecadação e o Plano de 

Capacitação 2018-2022. 

Para o ano de 2018, estarão no pipeline da CVM a 

verificação de aspectos de segurança da informação 

e tecnologia para a indústria de intermediários; a 

avaliação relativa a alterações na Instrução CVM 461 

envolvendo a estrutura de mercado e autorregula-

ção; e o estabelecimento de regras para fundos de 

infraestrutura e aperfeiçoamento dos FIDCs. 

Boletim de Atendimento ao Público 2017 

A CVM publicou, em 21 de maio, o Boletim de Aten-

dimento ao Público 2017. O documento visa divulgar 

o balanço dos principais assuntos e questões apura-

dos pela CVM nos processos administrativos abertos 

a partir de consultas, reclamações e denúncias 

http://www.bsm-autorregulacao.com.br/noticias/2018-05-24-Orientacoes-aos-investidores
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180528-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180521-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180521-1.html
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recebidas pelos serviços de atendimento ao cidadão 

no último ano. 

O assunto mais frequente nos processos de reclama-

ção e denúncia em 2017 foi “Ofertas Irregulares”, que 

abrange: 

• suposto exercício não autorizado de atividades 

regulamentadas e sujeitas à supervisão e fiscali-

zação da CVM (tais como análise, consultoria, 

administração ou intermediação de valores mo-

biliários); 

• possíveis ofertas de valores mobiliários sem o 

necessário registro ou dispensa de registro; e 

• indícios de crimes contra a economia popular, 

com maior incidência das chamadas “pirâmides 

financeiras” e “esquemas ponzi”. 

O Boletim apresenta, ainda, informações a respeito 

de participantes de mercado mais reclamados nas 

categorias emissores, administradores de fundos e 

intermediários. 

Instrução sobre atividade de analista de va-

lores mobiliários 

A CVM editou, em 3 de maio, a Instrução CVM 598, 

que revoga a ICVM 483 e introduz um novo marco 

regulatório sobre a atividade de analista de valores 

mobiliários.  

Entre as alterações trazidas pela nova norma, desta-

cam-se: 

•  a necessidade de credenciamento de analistas 

de valores mobiliários constituídos sob a forma 

de pessoas jurídicas; 

• vedação a que analistas de valores mobiliários 

pessoa natural obtenham ou mantenham registro 

como agente autônomo de investimento; e 

• previsão de que as entidades responsáveis pelo 

credenciamento de analistas de valores mobiliá-

rios autorizadas pela CVM também possam de-

terminar a retificação ou a cessação da divulga-

ção de comunicações de cunho institucional e 

publicitário que apresentem incorreções ou im-

propriedades que possam induzir o investidor a 

erro. 

B3 

Novos Roteiros do PQO 

Em 30.05.2018, a B3 divulgou os novos Roteiros Bá-

sico e Específico do Programa de Qualificação Ope-

racional (PQO), que entrará em vigor em 02.01.2019. 

BSM 

Esclarecimentos acerca de operações de 

mesmo comitente realizadas durante lei-

lões 

A BSM Supervisão de Mercados informou que discu-

tiu, em reunião de sua Câmara Consultiva de Mer-

cado, em 5 de maio, a ocorrência de operações de 

mesmo comitente (OMC) realizadas durante leilões.  

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180503-1.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180503-1.html
file:///C:/Users/mmelo/Downloads/OC%20007-2018-VPC%20-%20Novos%20Roteiros%20PQO%20(1).pdf
http://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09762D045130162DA6272680FA8
http://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09762D045130162DA6272680FA8
http://www.b3.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8AA8D09762D045130162DA6272680FA8


 

 

 

BOLETIM NORMATIVO Maio de 2018 

4 
 

O tema surgiu a partir da identificação de OMC que 

se caracterizaram como intencionais e com o único 

objetivo de cancelar oferta que estava participando 

de leilão.  

De acordo com as regras da B3, não é possível can-

celar ofertas que estejam participando da formação 

de preço teórico de leilão, a não ser em casos excep-

cionais em que se comprove que a oferta foi decor-

rente de erro operacional. 

No âmbito da atividade de supervisão de operações 

da BSM, são identificadas situações em que, diante 

da impossibilidade de cancelar determinada oferta, o 

cliente ou o operador inserem oferta na ponta oposta 

do livro, gerando OMC, com o único objetivo de gerar 

o efeito similar ao do cancelamento total ou parcial 

da oferta. 

Na avaliação da BSM, as OMC realizadas de forma 

intencional com o intuito de cancelar oferta durante 

leilões são irregulares e configuram criação de con-

dições artificiais de mercado, conforme previsto na 

Instrução CVM 8/79 e no item 126 do Roteiro Básico, 

que compõe as Regras de Acesso da B3. 

Na apresentação realizada na reunião da Câmara 

Consultiva, consta exemplo de operação nesse sen-

tido, em que se pode observar, inclusive, o prejuízo 

trazido a outros investidores, que deixam de ter suas 

ofertas atendidas no leilão em virtude da realização 

da OMC. 

Reguladores e Autorreguladores es-

trangeiros 

ESMA publica orientações finais sobre re-

quisitos de suitability 

A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e de 

Mercados (ESMA) publicou, em 28 de maio, seu Re-

latório Final de orientações sobre aspectos dos re-

quisitos de adequação (suitability) da MiFID II. A ava-

liação de suitability é um dos requisitos mais impor-

tantes para a proteção do investidor na estrutura da 

MiFID. Aplica-se à prestação de qualquer tipo de 

consultoria de investimento, independente ou não, e 

gestão de carteiras.  

As empresas de investimento que prestam consulto-

ria de investimento ou gestão de carteiras devem, 

nos termos da MiFID II, fornecer recomendações 

pessoais adequadas aos seus clientes ou tomar de-

cisões de investimento adequadas em nome de seus 

clientes. 

As orientações no relatório final baseiam-se no texto 

das orientações relativas à adequação da MiFID I de 

2012, que foram amplamente confirmadas e amplia-

das para: 

• considerar os desenvolvimentos tecnológicos do 

mercado de consultorias, notadamente a utiliza-

ção crescente de sistemas automatizados ou 

semi-automatizados para a prestação de consul-

toria de investimento ou gestão de carteiras 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-mifid-ii-suitability-requirements
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-mifid-ii-suitability-requirements
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(consultoria robo); 

• basear-se na experiência de supervisão das au-

toridades nacionais de cada país na aplicação de 

requisitos de adequação (incluindo as diretrizes 

de 2012); 

• levar em conta o resultado de estudos na área de 

finanças comportamentais; e 

• fornecer detalhes adicionais sobre alguns aspec-

tos que já foram abordados nas diretrizes de 

2012. 

As orientações, ao apoiarem uma aplicação coerente 

e harmonizada dos requisitos no domínio da adequa-

ção, devem assegurar que os objetivos da MiFID II 

sejam alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275 - 8º andar - Centro 
São Paulo - SP - CEP 01013-010  
Serviço de Atendimento ao Público: (11) 3272-7373  
http://www.bsm-autorregulacao.com.br 
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